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ABSTRAKT 

Diplomová práce zpracovaná v rámci magisterského studia Strojírenské technologie  

a průmyslového managementu předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti 

stříháním. Řešená součást je vyrobena z konstrukční oceli EN S235JRG1 (ČSN 41 1373)  

o tloušťce 3 mm. Na základě literární rešerše byla s ohledem na výrobní množství  

(100 000 ks/rok), požadovanou přesnost a kvalitu povrchu střižné plochy součásti navržena 

nová technologie výroby přesným stříháním s nátlačnou hranou. Pro tuto technologii byly 

provedeny technologické výpočty a návrh nástroje s ohledem na zvolený lis Feintool  

X-TRA 320. Na závěr práce předkládá technicko-ekonomické zhodnocení výroby dílu  

a porovnání jeho ceny s nekonvenční technologií výroby. 

Klíčová slova 

přesné stříhání, nátlačná hrana, ocel EN S235JRG1 

 

ABSTRACT 

The thesis elaborated in a master's degree programme Manufacturing Technology and 

Management in Industry proposes a technology for cutting form parts. The part is made  

of steel EN S235JRG1 (ČSN 41 1373) with 3 mm thickness. Based on literature review 

with a respect to yearly volume of production (100 000 pcs/year) and surface quality has 

been designed new technology of fineblanking for manufacturing of the part. For the 

technology of fineblanking have been made technological analysis and the tool has been 

design regarding to the chosen fineblanking press Feintool X-TRA 320. The conclusion of 

the thesis deals with technical-economical evaluation of manufacturing process and also 

has been compared the price of the part using unconventional production technology. 
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fineblanking, V – ring, steel EN S235JRG1 
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ÚVOD 

Strojírenská technologie se dělí na dvě hlavní oblasti, a to na technologii obrábění, při 

které dochází k úběru materiálu a na technologii tváření, při které dochází k přetvoření 

materiálu bez porušení soudružnosti. Technologie tváření zahrnuje technologie týkající se 

objemového a plošného tváření, mezi které se řadí i proces stříhání materiálu. 

Proces stříhání prošel během svého vývoje výraznými změnami. Zatímco 

v minulosti bylo nezbytné výrobní operace jako stříhání přístřihů či ražení otvorů provádět 

samostatně na různých strojích, dnes lze všechny tyto operace v případě malých a středních 

sérií provádět na jednom stroji, který představuje kombinaci razícího stroje a laseru. 

V případě velkých sérií se využívá automatických lisů, jejichž součástí jsou zpravidla  

i postupové nástroje. Pro součásti s nízkou požadovanou přesností je možné využít 

technologii klasického stříhání. Výstřižky s požadovanou větší rozměrovou a geometrickou 

přesností, je možno vyrábět technologií přesného stříhání, která odstraňuje stávající 

nedostatky stříhání klasického. Technologií přesného stříhání vznikají přesné  

a opakovatelné plechové díly i složitých tvarů, které nevyžadují dodatečné opracování  

a lze je ihned montovat. Lisy pro přesné stříhání využívají tří-silového principu a zaručují 

vysokou přesnost rozměru, rovinnosti a tvaru. Pomocí těchto lisů je možné bez následných 

obráběcích a dokončovacích operací vyrábět součásti i pro mechanické či 

elektromechanické pohony a převody. 

Cílem diplomové práce je navrhnout technologii a střižný nástroj pro výrobu 

tvarové součásti s roční produkcí 100 000 kusů z materiálu EN S235JRG1 (ČSN 41 1373). 

Dílčími cíli práce jsou zhodnocení současného stavu výroby součásti, technicko-

ekonomické zhodnocení navržené technologie a porovnání ceny dílce vzniklého navrženou 

technologií s nekonvenční technologií výroby. 

 

Obr. 1 Vizualizace zadané součásti. 
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1 ZHODNOCENÍ SOUČÁSTI 

Součást představuje horní závěs (pant) dveří chladicího boxu, ke kterým je přišroubován 

pomocí čtyř šroubů M10x30. Samostatným otvorem 10H7 je prostrčen čep, který tvoří osu 

otáčení dveří a je připevněn do rámu chladicího boxu. Závěs lze použít pro pravou i levou 

variantu otevírání, ale pouze jako horní. Pro spodní zavěšení se nehodí z důvodu jeho malé 

ohybové tuhosti. Maximální hmotnost dveří je do 100 kg dle tuhosti spodního zavěšení, na 

které působí celá hmotnost dveří. 

Zadaná součást je vyráběna z neušlechtilé konstrukční oceli EN S235JRG1  

(ČSN 41 1373), která je ve strojírenství často využívaná např. pro jednoduché, mírně 

namáhané součásti, plechy a profilové materiály. Ocel je obvyklé jakosti vhodná ke 

svařování. 

Tabulka 1. 1 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli ČSN 41 1373 (EN S235JRG1) [16], [17]. 

Mechanické vlastnosti 

Mez pevnosti Rm [MPa] 360-510 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 min. [MPa] min 235 

Hustota ρ [kgm
-3

] 7850 

Tvrdost HB max 225 

Chemické složení 

Uhlík (C) [%]  max 0,17 

Fosfor (P) [%] max 0,007 

Síra (S) [%]  max 0,045 

Dusík (N) [%]  max 0,045 

1.1 Současná technologie výroby 

V současné době je zadaná součást vyráběna klasickým stříháním. Z důvodů požadované 

přesnosti a kvality střižné plochy následují obráběcí operace, které negativně ovlivňují její 

výrobní časy a náklady na výrobu.  

1.2 Varianty technologie výroby součásti 

Zadanou součást je možné vyrábět několika možnými technologiemi výroby z oblasti 

obrábění i tváření. Volbu technologie ovlivňuje tvarová složitost součásti, požadovaná 

přesnost a kvalita povrchu a v neposlední řadě i sériovost. 

Varianty výrobní technologie: 

 řezání vodním paprskem, 

 řezání laserem, 

 přistřihování, 

 přesné stříhání. 
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Řezání vodním paprskem 

Výhodou řezání vodním paprskem je řezání bez vzniku tepelně ovlivněné oblasti, díky 

čemu nevznikají v materiálu fyzikální ani mechanické změny. Silové působení paprsku je 

malé, a proto nedochází ke vzniku mikrotrhlin. Při řezání vodním paprskem se dosahuje 

vysokého využití výchozího polotovaru (malé prořezy) a umožňuje řezání tvarově 

složitější součásti [18]. 

 Nevýhodou této technologie je nevyhnutelný kontakt materiálu s vodou  

a abrazivním materiálem a tím vznikající nutnost okamžitého ošetření proti nástupu 

povrchové koroze materiálu [18].  

Řezání laserem 

Technologií vznikají součásti s vysokou přesností a umožňuje řezání velmi malých otvorů 

a tvarů. Díky malému přivedenému teplu nevznikají, stejně jako u řezání vodním 

paprskem, žádné deformace obráběného materiálu [19]. 

 Nevýhodou technologie jsou vysoké investiční a provozní náklady a nutnost 

přesného řízení vzdálenosti k povrchu obrobku [19]. 

Přistřihování 

Technologie není vhodná pro sériovou výrobu, protože vyžaduje velký počet operací  

a časově náročnou výrobu. Vhodná je pro plechy s tloušťkou od 4 mm, a z tohoto důvodu 

není vhodná pro výrobu zadané součásti [2]. 

Přesné stříhání  

Technologie představuje vhodné řešení tam, kde je požadována vysoká přesnost a kvalita 

povrchu bez dalších dokončovacích operací. Výstřižky jsou bez deformací, rozměrově  

a tvarově shodné. Nejčastěji zpracovávanými materiály jsou nerezové oceli, slitiny hliníku 

a mědi, legované oceli, ale i běžné uhlíkové. Výstřižek je možné vyrobit na jeden zdvih 

lisu, proto se technologie využívá pro sériovou výrobu. Umožňuje dosažení tolerance 

stříhaného otvoru H7 a i díky tomu je vhodná pro výrobu zadané součásti [20]. 

 Nevýhodou této technologie jsou vysoké pořizovací náklady na stroj a nástroj [21]. 

1.3 Zhodnocení variant technologií výroby 

Řezání pomocí vodního paprsku a pomocí laseru představuje nekonvenční metody dělení 

materiálu. Jejich výhodou je vysoké využití výchozího polotovaru, vysoká přesnost  

a kvalita a v neposlední řadě i možnost řezat tvarově složité součásti. Jednou z nevýhod 

těchto technologií jsou vysoké pořizovací náklady stroje. 

 Z  důvodů série o počtu 100 000 ks za rok a z výše zmíněných nevýhod možných 

výrobních technologií, byla pro výrobu zadané součásti zvolena technologie přesného 

stříhání, resp. technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou. 
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2 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

K nejčastěji používaným klasickým technologiím pro dělení materiálu tvářením patří 

především proces stříhání. Při tomto procesu dochází k bezodpadovému dělení materiálu 

podél křivky střihu. Křivku střihu může tvořit obvod výstřižku, střižníku nebo střižnice [1]. 

Technologie stříhání se dělí z různých hledisek: 

 dle výchozího polotovaru na stříhání objemové (např. tyčí a trubek) a plošné 

(především plechů), 

 dle teploty procesu na stříhání za tepla a za studena, 

 dle konstrukce střižníku a střižnice na stříhání rovnoběžnými, skloněnými, 

kotoučovými noži a další [3]. 

 Základní pojmy týkající se technologie stříhání jsou klasifikovány normou  

ČSN 22 6001 [10], která dělí střižné operace na prosté stříhání, vystřihování, děrování, 

prostřihování, prosekávání, ostřihování, přistřihování, vysekávání či přesné stříhání. 

2.1 Klasické stříhání 

Klasické stříhání se využívá k přípravě polotovarů, k vystřihování součástek z plechu 

určených pro finální použití nebo pro další technologii. Rovněž své využití nachází při 

dokončovacích a pomocných operacích [1]. Při technologii klasického stříhání dochází 

k oddělení stříhaného materiálu působením patřičně upravených břitů nožů. Kvalita střihu 

je ovlivněna řadou faktorů, z nichž mezi nejvýznamnější patří velikost střižné mezery, 

vlastnosti stíhaného materiálu, kvalita střižného nástroje a stroje [3]. Technologie 

klasického stříhání je popsána v následujících podkapitolách. 

2.1.1 Princip technologie klasického stříhání 

Podstatou stříhání je postupné nebo současné oddělování matriálu pomocí dvojice 

stříhacích nástrojů, kterými jsou střižník a střižnice. Jejich působením se dosáhne ustřižení 

materiálu v požadovaném tvaru [5]. 

Dělení stříhání dle tvaru křivky střihu: 

 k oddělení materiálu dojde podél uzavřené křivky střihu  

(např.: děrování, vystřihování), 

 k oddělení materiálu dojde podél neuzavřené křivky střihu 

(např.: nastřihování, rozstřihování) [5]. 

Dělení stříhání dle způsobu stříhání: 

 stříhání rovnoběžnými střižnými hranami 

(v libovolném okamžiku a místě střihu je vzdálenost střižných hran stejná), 

 stříhání šikmými střižnými hranami svírající určitý úhel [5]. 
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Průběh stříhacího procesu lze rozdělit minimálně do 4, resp. do 5 fází (Obr. 2.1). Za 

počátek stříhání se považuje dosednutí střižného nástroje na stříhaný materiál. V této první 

fázi dochází ke stlačování materiálu a k jeho  pružné deformaci. Mechanické vlastnosti 

materiálu ovlivňují hloubku vniku střižníku do stříhaného materiálu, která bývá 5-8 % jeho 

tloušťky. Na stříhaný materiál působí v ploše mezi obvodem střižníku a střižnice síla, která 

vyvolává vznik silových dvojic. Silové dvojice vyvolávají ohybovou deformaci materiálu  

a zapříčiňují zaoblení stříhaného materiálu na straně střižníku i střižnice [3], [5]. 

Ve druhé fázi je napětí větší než mez kluzu stříhaného materiálu a dochází k trvalé 

plastické deformaci. Hloubka vniku střižníku bývá v závislosti na mechanických 

vlastnostech stříhaného materiálu 10 až 25% jeho tloušťky [3], [5]. 

Třetí fázi je možno rozdělit na dvě části a to na nástřih a střih. V materiálu je 

dosaženo meze napětí ve střihu a dochází ke vzniku mikrotrhlin u hran střižníku  

a střižnice. Následně dochází ke vzniku makroskopické trhliny, která je doprovázena 

napjatostí ve vytahovaných vláknech stříhaného materiálu. Rychlost vzniku a šíření 

trhlinek je opět závislé na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu. Kvalita 

výstřižku je ovlivněna velikostí střižné vůle. U křehkých a tvrdých materiálů dochází 

k oddělení materiálu téměř okamžitě, naopak u měkkých a houževnatých materiálu dochází 

k oddělení pomaleji [3], [5], [6]. 

 

  

 

Obr. 2. 1 Průběh stříhání s normální střižnou vůlí. [6] 
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2.1.2 Stav napjatosti při střižném procesu 

Stav napjatosti lze, díky zkoumání na břitu, pro velkou šířku plechu zjednodušit na rovinný 

stav. Při tomto zjednodušení působí na ploše břitů směrem na materiál 3 napětí: 

 hlavní tahové napětí σ1, 

 hlavní tlakové napětí σ3, 

 smykové napětí τmax [11]. 

Napětí jsou vyvolána vlivem tření na kontaktních plochách břitu a materiálu. 

Průběh směru a velikosti hlavních napětí se mění směrem dovnitř materiálu. Změna směru 

hlavních os napětí má tvar křivky S, která představuje dělící plochu. Sklon hlavních os je 

k této křivce 45° [11]. 

 

 

Obr. 2. 2 Stav napjatosti – plastická deformace [11]. 

Na obr. 2.3 je znázorněno schéma napjatosti při uzavřeném stříhání. V bodě  

A působí kolmo na rovinu maximálního smykového napětí τmax kladná normálná složka  

σn, která vyvolává rozevírání trhlin při nástřihu. V bodě B je splněna podmínka prostého 

smyku σn= 0, tj. σ1= |- σ2| [11]. 
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Obr. 2. 3 Schéma napjatosti a přetvoření při uzavřeném stříhání [11]. 

2.1.3 Střižná vůle a její vliv na proces stříhání 

Proces stříhání probíhá v plastické oblasti, kterou představuje mezera mezi střižníkem  

a střižnicí. Střižná vůle představuje rozdíl rozměrů pracovních částí střižníku při uzavřené 

trajektorii střihu a střižnice. Jednostranný rozdíl (v/2) se označuje střižnou mezerou  

(z). Velikosti střižné mezery ovlivňuje kvalitu a jakost střihu, životnost nástroje, spotřebu 

energie atd. Střižná mezera musí být stejná a rovnoměrná v celém průběhu křivky střihu. 

Nerovnoměrné rozložení střižné vůle dává vzniknout povrchovým vadám, ostřinám  

a nekvalitní střižné ploše [3], [7]. 

Vzhledem k požadovanému koncovému rozměru výstřižku se velikost střižné vůle 

určuje na úkor střižníku nebo střižnice. Při děrování se volí střižná mezera zvětšením 

rozměru na úkor střižnice a naopak při stříhání přesného obvodu se střižná vůle volí na 

úkor střižníku [3]. 

Druh a tloušťka stříhaného materiálu ovlivňují velikost střižné vůle. Optimální 

velikost je taková, při které se dosáhne požadované kvality střižné plochy při co nejmenší 

velikost střižné síly. Velikost střižné vůle obvykle představuje 3-20 % tloušťky stříhaného 

materiálu [3].  
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Obr. 2. 4 Schéma střižné vůle [3]. 

Při normální střižné vůli se trhliny iniciované střižníkem i střižnicí setkají ve 

stejném místě a vytvoří ve střižné ploše jednu plochu bez otřepu. Naopak při malé nebo 

velké vůli se trhliny míjejí, což vede v ploše střihu ke vzniku nerovného povrchu  

a zhoršení kvality střižné plochy. U technologie přesného stříhání se volí střižná vůle 

menší než u stříhání klasického. Velikost střižné vůle pro různé materiály je uvedena 

v normách [3],[5]. 

Tabulka 2. 1 Velikost střižné vůle v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu [3]. 

Materiál Střižná vůle s (%) 

 do 2,5 mm 2,5-6 mm 

ocel měkká 5 7-8 

ocel středně tvrdá 6 6-8 

ocel tvrdá 7-9 7-10 

hliník 4-7 5-9 

dural 7-8 7-10 

měď měkká 4-5 5-6 

měď polotvrdá a tvrdá 6-7 6-7 

mosaz měkká 4-5 4-6 

mosaz polotvrdá a tvrdá 5-6 5-7 

2.1.4 Střižná síla a práce 

Střižná síla, vznikající při procesu stříhání působením střižných dvojic, ovlivňuje návrh 

nástrojů a konečnou volbu stroje. Velikost střižné síly je dána v každém okamžiku 

součinem meze pevnosti ve střihu (ps) a střižné síly. Při reálných střižných podmínkách se 

vyskytují namáhání kombinovaná a z tohoto důvodu přídavných namáhání se síla uvažuje 

o 20 - 50 % větší [3]. 

Stříhaný materiál, který se nachází mezi střižníkem a střižnicí, je oddělován 

působením střižné síly. Střižná síla má vzrůstající charakter a svého maxima dosahuje 
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v okamžiku počátku oddělování stříhaného materiálu (přibližně 1/3 tloušťky). Poté velikost 

střižné síly prudce klesá, až dosáhne nuly. Rychlost poklesu je ovlivněna vlastnostmi 

stříhaného materiálu, konstrukcí střižných hran a odporem působícím proti zasunutí 

výstřižku do střižnice [7].  

Po krátké fázi elastického vniknutí břitu dochází k plastické deformaci, střižná 

plocha se zmenšuje a vlivem lokálního zpevnění roste síla. Po prvním porušení materiálu 

trhlinkami, tj. nástřihu, nastává mírný a plynulý pokles síly až po hloubku vniknutí. 

Následně dojde k úplnému porušení materiálu a oddělení výstřižku s výrazným poklesem 

síly. Zpevněná oblast představuje 20 – 30 % tloušťky stříhaného materiálu [6]. 

V případě stříhání houževnatých materiálu dochází při vnikání střižníku do 

materiálu ke zpevňování materiálu a růstu střižné síly. Růst obvykle pokračuje do dosažení 

meze pevnosti stříhaného materiálu. Na rozdíl u křehkých materiálů dojde k porušení již 

při mírném vniknutí střižníku. Velikost střižné síly je možné snížit úpravou střižných hran 

a to zpravidla jejich zešikmením pod určitým úhlem. Tvarovou úpravou střižníku při 

stříhání dlouhých tvarových nástřihů je možné snížit střižnou sílu o 30-40 %. V opačném 

případě by střižná síla byla velká a zapříčiňovala by vznik rázů, rychlejší otupení nástroje  

a zvlnění stříhaného materiálu [3].  

Upravený vztah pro velikost střižné síly nezbytné k určení velikosti střižného 

nástroje a lisu [5].  

Fs= n  L  (t – s)  τps (2.1) 

Fs [N] 

n [-] 

 

L [mm] 

t [mm] 

s [mm] 

τps [MPa] 

– střižná síla 

– koeficient vlivu vnějších podmínek; n= (1÷1,3) ovlivněno nerovnoměrností 

tloušťky plechu, nerovnoměrností napjatosti a snížení kvality střižných hran 

– délka křivky střihu 

– tloušťka materiálu 

– hloubka vniknutí střižníku 

– pevnost materiálu ve střihu 

Velikost střižné práce ovlivňuje rovněž velikost lisu určeného pro stříhání daného 

výstřižku. Střižná práce je plocha funkcí průběhu střižné síly a dráhou střižníku (Obr. 2.5). 
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Obr. 2. 5 Schéma diagramu střižné práce [5]. 

Velikost střižné práce je dána vztahem: 

Součinitel plnosti se určí z grafu (Obr. 2.6). 

 

Obr. 2. 6 Graf stanovení součinitele plnosti [6]. 

A= FSmax t   (2.2) 

FSmax [N] 

t [mm] 

[-] 

– maximální hodnota střižné síly 

– tloušťka plechu 

– součinitel plnosti diagramu střižné síly 
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2.1.5 Přesnost a kvalita povrchu při stříhání 

Výsledná přesnost výstřižku je ovlivněna řadou faktorů: 

 vlastnostmi stříhaného materiálu, 

 velikostí střižné mezery, 

 zvoleným způsobem stříhání, 

 konstrukcí a kvalitou střižného nástroje, 

 tloušťkou a požadovanou přesnost stříhaného materiálu [2], [3]. 

Stříháním materiálu vzniká nerovný, mírně zkosený a drsný povrch střihu. Pro 

tloušťky do 1 mm se doporučuje Ra v rozmezí 0,8 až 0,4, pro materiály o větších 

tloušťkách Ra v rozmezí 3,2-1,6 [2], [3]. 

Stříháním součástí z materiálu o tloušťce do 4 mm o rozměrech menších než cca 

200 mm se dosahuje přesnosti v rozmezí základní tolerance IT 12 až IT 14. V nástrojích se 

zvýšenou přesností či s přidržovači polotovaru při stříhání je možné dosáhnout přesnosti IT 

9 až IT 11, při přesném stříhání s využitím speciálních nástrojů lze dosáhnout přesnosti až 

IT 6 až IT8 [2], [3]. 

Tabulka 2. 2 Závislost přesnosti vystřihovaného výrobku na přesnosti nástroje [3]. 

Výrobní tolerance IT vystřihovaného výrobku 8-9 10 11 12 13 14 15 

Výrobní tolerance IT střižníku a střižnice 5-6 6-7 7-8 8-9 10 11 12 

Vysoká kvalita střižné plochy je požadována především z důvodu použití výstřižku 

bez dalších technologických úprav. 

Charakteristika kvalitní střižné plochy: 

 široké pásmo lomu, 

 kolmost k rovině stříhaného materiálu, 

 rozměrová přesnost, 

 minimální zpevněním materiálu v okolí střižné plochy. 

Hlavními faktory ovlivňující střižnou plochu: 

 kvalita a stav střižného nástroje, 

 velikost střižné mezery, 

 vlastnosti stříhaného materiálu,  

 rychlost stříhání. 

Na kvalitu střižné plochy má největší vliv střižná vůle. Je-li střižná vůle optimální, 

trhlinky šířící se od břitů nožů se setkají a dojde k oddělení materiálu při minimální střižné 

síle. Naopak při velké či malé střižné vůli se kvalita střižné plochy snižuje [9]. 
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Obr. 2. 7 Vliv střižné vůle na tvorbu střižné plochy [8]. 

Stříhaný materiál není oddělen v rovině kolmé na jeho osu, ale profil střižné plochy 

má tvar písmene S. Vzhled střižné plochy je popsán na Obr. 2.8.  

Střižnou plochu je možné rozdělit do 4 pásem [4], [6]: 

1. Zaoblení vstupní hrany plechu, oblast pružné deformace 

 Vnikáním střižníku do stříhaného materiálu vzniká oblast pružné 

deformace a dochází k zeslabení. 

2. Zatlačení nože do vzniku trhliny, oblast plastické deformace, utržení 

 V oblasti plastického přetvoření je plastickou deformací (plastickým 

střihem) tvořena lesklá a hladká část střižné plochy. 

3. Vlastní střižná plocha, oblast smyku 

 Představuje nejširší oblast střižné plochy. Dojde k oddělení stříhané 

části a ke vzniku pásma otěru při průchodu střižníku materiálem.  

4. Zatlačení spodního nože 

 Při stlačování materiálu střižníkem se vytváří oblast zpevnění materiálu. 

 

Obr. 2. 8 Vzhled střižné plochy při normální střižné vůli [6]. 
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Oblast smyku představuje u obvyklého střihu 80% střižné plochy a z tohoto důvodu 

je charakteristická pro posouzení kvality střihu. Trhliny se v materiálu šíří od břitů obou 

nožů a setkají se uprostřed děleného materiálu, kde vytvoří střižnou plochu. Nesetkají-li se 

přesně pod svými čely, dojde ke vzniku třísky nebo se na povrchu střižné plochy vytvoří 

zátrh. Hromadění třísek je nežádoucím jevem [4]. 

V okolí střižné plochy dochází k trvalé deformaci stříhaného materiálu. Úměrně se 

stupněm deformace se materiál zpevňuje a snižuje se jeho tvárnost. Maximální hodnota 

přetvoření je v těsné blízkosti střižné plochy. Následky zpevnění je možno odstranit 

vyžíháním nebo třískovým obrobením povrchové vrstvy u střižné plochy [4]. 

Kvalita plochy je rovněž ovlivněna rychlostí stříhání. Při stříhání vyššími střižnými 

rychlostmi se dosahuje kvalitnější střižné plochy s menšími ostřinami a menší oblastí 

zasaženou trvalou deformací. Přesáhne-li střižná rychlost tzv. kritickou nárazovou rychlost, 

oblast zasažená tvářením opět roste. Kritická nárazová rychlost je taková rychlost, při níž 

se mění materiál houževnatý na křehký. Hodnota kritické nárazové rychlosti se u ocelí 

pohybuje v rozmezí od 50 do 150 m s-1
 [4]. 

2.1.6 Nástroje ke klasickému stříhání 

Hlavními funkčními částmi nástroje jsou střižník a střižnice, které jsou z důvodu odolnosti 

proti opotřebení vyráběny z nástrojových ocelí. Ostrost střižníku a střižnice a jejich 

vzájemné uložení má vliv na výslednou kvalitu střihu [12]. 

Stříhací nástroje jsou konstruovány z normalizovaných součástí, jejichž použití 

umožňuje zkrácení doby pro výrobu nástroje a rovněž snižují jejich cenu. Nástroj může být 

vyroben v několika variantách [12]: 

 s vodícím stojánkem, 

 bez vodícího stojánku, 

 s vodící deskou, 

 bez vodící desky. 

Nástroje s vodící deskou se využívají pro výrobu součásti s vyšší požadovanou 

přesností nebo tam, kde vedení beranu nezaručí dostatečnou přesnost výstřižku. Nejvyšší 

přesnosti je dosaženo s použitím vodícího stojánku. Nevýhodou nástrojů s vodící deskou je 

náročnost výroby a tím i vyšších nákladů [12]. 
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Obr. 2. 9 Stříhací nástroj [12]. 

2.1.6.1 Střižník  

Střižník představuje protikus střižnice a podle technologického použití se dělí na: 

 odstřihovací a přestřihovací, 

 vystřihovací a prostřihovací, 

 odstřihovače [7]. 

  Z hlediska vedení se dělí na: 

 nevedené, 

 vedené, 

 zesílené [7]. 

Střižníky mají břity kolmé na osu střižníku. Malé střižníky jsou zpravidla vyráběny 

z jednoho kusu oceli na rozdíl od velkých střižníku, jež jsou tvořeny dvěma částmi. Část 

nosná vyráběná z konstrukční oceli a část funkční vyráběná z oceli nástrojové. Funkční 

část je šroubovým spojením připevněna k části nosné a je středěná pomocí středícího 

průměru [12]. 

K nejjednoduššímu upnutí střižníku se využívá roznýtování jeho horní části nebo 

osazení. Jsou-li stírací síly malé, je střižník upnut zalitím do pryskyřice. Pro střižníky, 

které nevyhovují na zatížení na vzpěr, se využívá osazených nebo výměnných střižníků. 

Střižníky, která vyžadují častou výměnu se volí jako rychloupínací [12]. 
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2.1.6.2 Střižnice 

Střižnice představuje činnou část střižného nástroje, která je upevněna přímo či nepřímo 

k základové desce. Dle velikosti, tvaru a technologie je vyrobena buď z jednoho kusu 

(kalená nebo nekalená) nebo skládaná pro stříhání složitějších výstřižků a výstřižků větších 

rozměrů [7]. Skládaná střižnice je tvořena několika částmi, které dohromady tvoří 

požadovaný tvar. Její výroba je snazší a levnější, a to právě z důvodu složení z několika 

menších částí. Střižnice má vyšší životnost, snazší a levnější údržbu a dosahuje i menší 

zmetkovitosti [12].  

 

Obr. 2. 10 Příklady skládaných střižnic [12]. 

U menších nástrojů se využívá vložkování měkkých střižnic kalenými vložkami 

nebo vložkami ze slinutých karbidů. Vložky musí být zajištěny proti vypadnutí, a to např. 

zalisováním s uložením H7/n6 nebo osazením vnějšího průměru. Vložky se využívají pro 

stříhání složitějších či rozměrnějších výstřižků [7].  

Nedostatky technologie klasického stříhání: 

 nízká dosahovaná přesnost výstřižků IT 12 – IT 14, 

 velká deformace výstřižků, 

 značné zaoblení hran podél stříhaného materiálu. 

Výstřižky s požadovanou větší rozměrovou a geometrickou přesností, lze vyrábět 

technologií přesného stříhání, která řeší stávající nedostatky klasického stříhání. 

2.2 Technologie přesného stříhání 

Technologie přesného stříhání představuje souhrn metod stříhání plechů a pásu na 

speciálních střihadlech. Použitím technologie přesného stříhání lze dosáhnout kvalitní  

a hladké střižné plochy, která je kolmá k rovině střihu. Rozměrová přesnost, pro tloušťky 

plechu od 0,5 až 1 mm, které lze dosáhnout, je IT6 a pro tloušťky nad 6mm IT9 [2]. 



 

 

 
FSI VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE List 25 

Pro technologii přesného stříhání jsou vhodné součásti, které mají při výrobě velké 

množství odpadu či vyžadují mnoho dokončovacích operací. Představuje ekonomicky 

výhodný proces pro minimální výrobní sérii 40 000 kusů součástí [2]. 

2.2.1 Princip technologie přesného stříhání 

Varianty přesného stříhání [2]: 

 přesné stříhání s nátlačnou hranou, 

 přesné stříhání se zaoblenou střižnou hranou, 

 přistihování, 

 přesné stříhání se zkoseným přidržovačem, 

 kalibrování. 

Přesné stříhání využívá sloučených střihadel a vystřihují tedy převážně součásti 

s uzavřenou střižnou křivkou. Vnější i vnitřní tvar součásti se vystřihují současně a jejich 

ostří leží ve stejné rovině střihu. Současné působení střihadla a lisu zabraňuje tvoření trhlin 

v oblasti střihu u materiálů s dostatečně velkou tvárností [5]. 

Přesné stříhání s nátlačnou hranou 

Střihadla pro přesné stříhání nemají téměř žádnou střižnou mezeru. Při přesném 

stříhání je před vlastním střihem nátlačná hrana vtlačena do materiálu kolem křivky střihu. 

Technologie využívá stavu prostorové tlakové napjatosti, která vyvolává rozšíření pásma 

střihu na celou tloušťku stříhaného materiálu. Nátlačná hrana zabraňuje radiálnímu pružení 

stříhaného plechu, které je vyvolané plastickou deformací v místě střihu. Druhou variantou 

přesného stříhání představuje dodatečné přistřižení malého množství materiálu ze střižné 

plochy [2], [5]. 

Přesné stříhání se zaoblenou střižnou hranou 

Zaoblením střižné hrany střižníku nebo střižnice dojde k zabránění vzniku střižné trhliny 

ve stříhaném materiálu. Metoda je vhodná pro měkké oceli. Materiál je při střihu částečně 

dopředně protlačován, díky čemuž je výsledná plocha hladká a kolmá [2]. 

Doporučené zaoblení střižné hrany je dáno vztahem [2]: 

  R ÷0,20)  t 

pro tvarově složitější součásti: R = 0,25  t 
(2.3) 

R [mm] 

t [mm] 

– poloměr střižné hran 

– tloušťka materiálu 

 Velikost střižné mezery se pohybuje v intervalu ÷0,02 mm. Střižnice střižného 

nástroje je bandážovaná, aby se zabránilo roztržení střižnice. Konstrukce nástrojů se ve své 

podstatě neliší od konstrukce střihadel pro klasické stříhání. Pro zajištění přesného vedení 
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horní a dolní části střižného nástroje se používají čtyřsloupkové vodící stojánky 

s kuličkovým vedením [2].  

 

Obr. 2. 11 Přesné stříhání se zaoblenými střižnými hranami [2]. 

Přesné stříhání se zkoseným přidržovačem 

Zkoseným přidržovačem je při přesném stříhání vyvozen dvojosý stav napjatosti. 

Vrcholový úhel přidržovače je α = 178°30“. Poloměr zaoblení střižné hrany je  

R ≤ 0,01 mm. Technologie je v praxi málo využívaná. 

Přistřihování 

Technologie přistřihování se zakládá na oddělování malého množství materiálu za účelem 

dosažení větší přesnosti jak tvarové, tak rozměrové a hladké střižné plochy bez 

mikrotrhlinek, zpevnění a vnitřních pnutí. Plochy vzniklé přistřižením jsou téměř kolmé 

k základní rovině a jejich jakost odpovídá jakosti povrchu získaného jemným  

obráběním [2]. 

 Obvykle se používá jedna přistřihovací operace, ale v případě tlustších plechů nebo 

v případě požadavku na velmi přesnou součást se používají dvě nebo i několik 

přistřihovacích operací. Oddělený kov má tloušťku 0,1 až 0,5mm. Je-li přídavek na 

odstřižení větší než 0,5mm, je nutné využít vícenásobné odstřižení. Směr stříhání je 

doporučeno volit ve stejném směru, v jakém bylo stříhání předešlé, a to z důvodu možného 

protržení materiálu. Technologie přistřihování pracuje s kladnou i zápornou vůlí [2].  

Kalibrování 

Ke kalibrování otvorů dochází jak u vnějších obrysů, tak u vnitřních otvorů. Místo 

střižníku je umístěn kalibrovací trn, který má jednu nebo i více střižných ploch o šířce  

1 až 3 mm. Náběhy a výběhy hran jsou zkoseny pod úhlem 5°. Nejlepších výsledků 

metoda dosahuje v případě, je-li kalibrovaný otvor v dostatečné vzdálenosti od okraje 

plechu. V porovnání s přistřihováním dosahuje kalibrování menší přesnosti vlivem 

odpružení [2].  
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Obr. 2. 12 Kalibrování otvorů [2]. 

2.2.2 Analýza stavu napjatosti 

Před vlastním střihem technologií přesného stříhání s nátlačnou hranou je nátlačná hrana 

vtlačena do materiálu mimo křivku střihu a materiál uvnitř je sevřen mezi střižníkem  

a vyhazovačem. Nedochází k prohnutí materiálu, přičemž radiální složka pružení, vzniklá 

jako následek plastické deformace, je zachycena nátlačnou hranou [4].  

Při technologii přesného stříhání se pásmo plastického střihu šíří přes celou 

tloušťku materiálu. Obecně platí, že s rostoucím podílem tlakových napětí se schopnost 

materiálu plasticky deformovat zvětšuje a klesá soudružnost materiálu vlivem tlakových 

napětí (dochází ke vzniku trhlin) [4]. 

Přesné stříhání dává v materiálu vzniknout třem oblastem s různými stavy 

napjatosti (viz Obr. 2. 13). Nejvhodnější rozložení hlavních napětí se nachází v oblasti 

střihu, kde vzniká tříosá tlaková napjatost, která vylučuje vznik trhlin a vede k čistě 

plastickému průběhu střihu. Právě napjatost ve střižné oblasti má rozhodující vliv na 

proces přesného stříhání. 

Ve stříhaném materiálu lze vymezit tři základní oblasti střihu: 

 oblast čela střižníku na počátku střihu, 

 oblast nátlačné hrany, 

 oblast čela střižníku v průběhu střihu [4]. 
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Obr. 2. 13 Schéma napjatosti při přesném stříhání s nátlačnou hranou [4]. 

Díky použití přidržovače s nátlačnou hranou vznikne přídavné napětí ∆σ3, která má 

vliv na vzájemný poměr hlavních napětí σ1 a σ3. Jako důsledek vzniká záporné normálné 

napětí σn, které zabraňuje rozevírání trhlin navzdory jejich šíření ve směru τmax. Zvýší se 

hodnota kritického přetvoření a následně dojde k rozšíření plastického střihu po celé 

tloušťce stříhaného materiálu. 

2.2.3 Procesní parametry technologie přesného stříhání 

Nátlačná hrana 

Nátlačná hrana významným způsobem ovlivňuje průběh procesu přesného stříhání. Její 

průběh se volí co nejjednodušší dle tvaru křivky střihu. V případě velkého zaoblení je 

nátlačná hrana vedena souběžně s křivkou střihu, v opačných případech je od křivky střihu 

umístěna dále. 

Oblast plastické deformace a vliv přemísťování materiálu jsou z části ovlivněny 

střihem. Optimálního působení střižné hrany by bylo dosaženo změnou jejího tvaru  

a velikosti podél křivky střihu. S ohledem na technické důvody se však optimalizace 

působení střižné hrany dosahuje vhodnou volbou vzdálenosti nátlačné hrany od křivky 

střihu [5].  

 Faktory ovlivňující stanovení rozměru a umístění křivky: 

 s menší vzdáleností nátlačné hrany od křivky střihu je možno dosáhnout 

stejného výsledku jako s větší nátlačnou hranou ve velké vzdálenosti od 

křivky střihu, 

 velká vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu vede k větší spotřebě 

materiálu. Zároveň musí být větší i střižná síla, 
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 části zabíhající dovnitř stříhané součásti jsou pro přesné stříhání méně 

komplikované než části vyčnívající, 

 části výstřižku ležící v délce pásu výchozího materiálu jsou snáze stříhané 

než části ležící na jeho šířce. Důležité části výstřižku by z tohoto důvodu 

měly být umístěny v délce stříhaného pásu nebo v místech s větším 

odpadem., 

 velikost nátlačné hrany je závislá na tloušťce a vlastnostech stříhaného 

materiálu. Čím je nátlačná hrana větší, tím může být zaoblení střihu menší, 

 velikost nátlačné hrany ovlivňuje opotřebení nástroje. Se zvětšující se 

nátlačnou hranou klésá celkový počet kusů, které je možné na nástroji 

vyrobit [5]. 

Výška nátlačné hrany odpovídá hloubce vtlačení nátlačné hrany do stříhaného 

materiálu. Její velikost je volena v rozmezí od jedné šestiny (pro materiály s malou 

tvrdostí) až jedné třetiny (pro materiály s velkou tvrdostí) tloušťky stříhaného materiálu. 

Pokud je nátlačná hrana současně na střižníku i střižnici, pak je hloubka vniku rovna 

součtu obou nátlačných hran [5]. 

Nátlačné hrany se konstruují u výstřižků o tloušťce do 4 mm pouze na přidržovači. 

Pro tloušťku 3-7 mm je nátlačnou hranou opatřen přidržovač a dle potřeby jí může být 

opatřena i střižnice. Při tloušťce stříhaného materiálu nad 5 m je součástí přidržovače  

i střižnice [5]. 

Tvar nátlačné hrany se obvykle navrhuje podle zaoblení výstřižku. V místech 

s pozitivním nebo málo negativním zaoblením křivky střihu má průběh souběžný s křivkou 

střihu. Naopak pro místa s malým zaoblením, která mají výrazně negativní prohnutí křivky 

střihu, např. výstupky nebo hrany, probíhá nátlačná hrana ve větší vzdálenosti od křivky 

střihu [5]. 

 Rozlišujeme dvě geometrie nátlačné hrany (viz Obr. 2. 14): 

 pro materiály s tloušťkou větší než 4 mm, 

 pro materiály s tloušťkou menší než 4 mm [5]. 

 

Obr. 2. 14 Geometrie nátlačné hrany [5]. 
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Rozměr nátlačné hrany 

h 
1

6
t; pro tvrdé materiály 

h 
1

3
t; pro tvárné materiály 

(2.4) 

h [mm] 

t [mm] 

– výška tlačné hrany 

– tloušťka stříhaného materiálu 

Vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu 

a = (0,6 ÷ 1,2)  t (2.5) 

a [mm] 

t [mm] 

– vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu 

– tloušťka stříhaného materiálu 

Velikost odlehčení nátlačné hrany 

Rozměry nátlačné hrany je možné určit i z Tabulky 2.3. 

Tabulka 2. 3 Závislost přesnosti vystřihovaného výrobku na přesnosti nástroje [3]. 

Tloušťka materiálu 

[mm] 

a h h1 R 

0,5 0,5 0,2 0,25 0,04 

0,8 0,6 0,25 0,3 0,05 

1,0 0,7 0,3 0,35 0,06 

1,2 0,8 0,3 0,35 0,06 

1,5 1,0 0,35 0,4 0,07 

1,8 1,2 0,4 0,45 0,08 

2,0 1,4 0,4 0,45 0,08 

2,2 1,5 0,4 0,45 0,08 

2,5 1,75 0,4 0,45 0,08 

3,0 2,1 0,45 0,5 0,09 

3,5 2,5 0,45 0,55 0,09 

4,0 2,8 0,5 0,55 0,1 

4,5 3,2 0,5 0,55 0,1 

5,0 3,7 0,55 0,6 0,11 

Velikost postranního odpadu a šířky můstku 

Technologie přesného stříhání vykazuje větší spotřebu materiálu oproti klasickému 

stříhání. Větší spotřeba materiálu je způsobena nátlačnou hranou, která je zatlačována do 

prostoru postranního odpadu a můstku. Velikost postranního odpadu a můstku má přímý 

vliv na výslednou kvalitu střižné plochy [4]. 

Volba materiálů s vyšší pevností vyžaduje větší velikost postranního odpadu a šířky 

můstku a to z důvodu dosažení dostatečného trojosého stavu napjatosti v oblasti střihu. 
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Rozměr šířky pásu, popř. pruhu plechu, je roven šířce součásti zvětšeném o 3 až 4 násobek 

tloušťky plechu. Velikost můstku a postranního odpadu je možné určit i z diagramu nebo 

pomocí tabulky [4].  

 

Obr. 2. 15 Minimální velikost postranního odpadu a šířka můstku pro Rm = 400 MPa [2]. 

Tabulka 2. 4 Velikost můstků a postranních odpadů dle firmy Hydrel [14]. 

Tloušťka materiálu  

[mm] 

Velikost můstku  

[mm] 

Velikost postranního 

odpadu [mm] 

0,5 2 1,5 

1 3 2 

1,5 4 2,5 

2 4,5 3 

2,5 5 4 

3 5,5 4,5 

3,5 6 5 

Působící síly při přesném stříhání 

Při technologii přesného stříhání působí tři síly (viz Obr. 2. 16): 

 střižná síla k oddělování materiálu, Fs, 

 síla k zatlačení nátlačné hrany, která způsobuje zatlačení tlačné hrany do 

stříhaného materiálu, Fp, 

 síla vyhazovače k sevření materiálu mezi střižníkem a vyhazovačem, Fv [5]. 
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Obr. 2. 16 Působící síly při technologii přesného stříhání Fs– střižná síla, Fp- síla přidržovače,  

Fv- síla vyhazovače [22]. 

Součtem těchto sil získáme celkovou potřebnou sílu. 

Fcelk = Fs + Fp + Fv (2.6) 

Fcelk [N] – celková síla 

Fs [N] – střižná síla 

Fp [N] – síla přidržovače 

Fv [N] – síla vyhazovače 

Střižná síla 

Fs ps  S  n (2.7) 

Fs [N] – střižná síla 

ps [MPa] – pevnost ve střihu 

S [mm
2
] – střižná plocha (S = délka křivky střihu násobená tloušťkou plechu) 

n [-] – součinitel otupení (n = 1, 2) 
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Síla přidržovače 

Empiricky bylo zjištěno, že síla přidržovače působí v rozmezí nátlačné hrany a její průběh 

je téměř lineární. 

Fp Rm  Lh  h (2.8) 

Fp [N] – síla přidržovače 

4Rm [MPa] 
– empirická hodnota související s deformačním odporem materiálu proti vtlačení 

hrany 

Lh [mm] – délka nátlačné hrany 

h  [mm] – výška nátlačné hrany 

Síla vyhazovače 

Sílu vyhazovače je možné určit dvěma způsoby a to buď výpočtem (2.9), nebo přibližnou 

hodnotou (2.10). 

Fv S´ p (2.9) 

Fv [N] – síla vyhazovače 

S´ [mm
2
] – plocha stříhané součásti 

p [MPa] – měrný tlak obvykle v rozmezí 30 – 70 

 

Fv 0,2  Fs (2.10) 

Fv [N] – síla vyhazovače 

Fs [N] – střižná síla 

Celková vynaložená práce 

Stejně jako celková síla při přesném stříhání se i celková práce skládá ze tří složek: 

 střižná práce, 

 práce přidržovače, tj. práce na zatlačení nátlačné hrany, 

 práce vyhazovače. 
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Acelk = As + Ap + Av (2.11) 

Acelk [J] – celková práce 

As [J] – střižná práce 

Ap [J] – práce přidržovače 

Av [J] – práce vyhazovače 

Obecně lze říci, že je práce při přesném stříhání 2 - 3,5násobkem práce pro klasické 

stříhání [5]. 

Střižná práce je dána plochou pod křivkou časového průběhu střižné síly Obr. 2.17. 

Obr. 2. 17 Střižná práce a síla [3]. 

Práce vynaložená na proces stříhání se přeměňuje na teplo vznikající především 

v oblasti střihu, ve které dochází k plastické deformaci. Působením střižné síly Fs vniká 

střižník do materiálu o úsek   . Úměrně vynaložené střižné práci As vzniká množství 

tepla. Zároveň dochází k úbytku obsahu střižné oblasti o  Ss  [5].  

  

As = Fsmax t   (2.12) 

As [J] – střižná práce 

Fsmax [N] – maximální hodnota střižné síly 

t [mm] – tloušťka plechu 

[-] – součinitel plnosti diagramu střižné síly 

 



 

 

 
FSI VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE List 35 

 Ss = ls  b   s (2.13) 

 Ss [mm
2
] – úbytek obsahu střižné oblasti 

ls [mm] – délka křivky střihu 

b [mm] – šířka oblasti střihu 

 s [mm] – dráha střižníku 

Rychlost stříhání 

Probíhá-li stříhání za působení vysokých střižných rychlostí, zůstane v oblasti střihu 

uchováno jen malé množství tepla. Je-li při stříhání využito velkých střižných rychlostí, 

zůstává teplo v oblasti střihu. Obecně platí, že velikost maximální teploty v oblasti střihu je 

menší úměrně rychlosti stříhání [5]. 

2.2.4 Materiály pro přesné stříhání a vady při přesném stříhání 

Oproti klasickému stříhání jsou na materiály pro přesné stříhání kladeny větší nároky. 

Struktura materiálu, velikost zrna, tepelné zpracování a velikost zpevnění mají významný 

vliv na kvalitu střižné plochy. 

 U ocelí zpracovávaných technologií přesného stříhání je požadována dostatečná 

tvárnost za studena a minimální mez kluzu. Nejvhodnější jsou nízkouhlíkové  

a nízkolegované oceli s mezí pevnosti do 600 MPa a s nízkým obsahem prvků vznikajících 

během hutních pochodů, jakými jsou např. fosfor, dusík, síra a vměstky. Nevhodné jsou 

pro tuto technologii rovněž oceli s vysokým obsahem chromu, manganu a křemíku [4]. 

 Rozhodujícím faktorem je u stříhání ocelí struktura, kterou ovlivňují obsah uhlíku, 

přítomnost některých legujících prvků a předchozí tepelné zpracování. Čím má materiál 

větší podíl tvrdých složek, tím je možnost jeho stříhání nižší a také zvyšuje opotřebení 

nástrojů. Z neželezných materiálů jsou vhodné mědi a měkké bronzy zároveň s mosazí 

s obsahem mědí nad 63%. Stejně tak je pro přesné stříhání vhodný i hliník a jeho slitiny 

s mezí pevnosti do 300 MPa [4]. 
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Tabulka 2. 5 Přehled materiálů vhodných pro přesné stříhání dle ČSN [15]. 

Označení materiálu Vhodnost pro přesné stříhání 

ČSN 11 300, 11 320, 11 330, 11 343, 11 373, 

  11 423, 11 425 

  12 010, 12 014, 12 020, 12 023, 12 024 

ČSN 42 4214 (mosaz)  

Velmi dobrá 

ČSN 11 500, 11 600, 11 700  

ČSN 16 720 
Dobrá 

Ms 63 

Ms 60 
Špatná 

Ms 58 (ČSN 42 3223) Nevhodná 

Ms 63 Pb (ČSN 42 3214) Nehodí se 

ČSN 12 040, 12 041, 12 050, 12 060, 12 061,  

 12 073, 12 081  

ČSN 12 088  

ČSN 13 180 

ČSN 14 109, 14 120, 14 180, 14 220, 14 221, 

 14 260  

ČSN 15 124, 15 130  

ČSN 16 220, 16 221, 16 231, 16 420  

ČSN 17 041, 17 240, 17 241, 17 246, 17 253  

ČSN 19 103, 19 132, 19 140, 19 152, 19 191, 

 19 192, 19 221  

ČSN 19 222, 19 252, 19 255, 19 312, 19 419, 

 19 452 

Opotřebení nástroje 

 Pro přesné stříhání jsou vhodné pásy nebo pruhy plechů válcované za studena, 

jejichž povrch musí být hladký bez zaválcovaných okují, šupin, přeložek a zátlaků. 

Hloubka oduhličení nesmí být větší než 2% tloušťky materiálu. Pro namáhané součásti je 

volen matriál s předcházející povrchovou úpravou bez vrchní oduhličené vrstvy.  

Vady vznikající při přesném stříhání 

Typické vady, které se vyskytují u dílců zhotovených technologií přesného stříhání, jsou 

uvedeny v Příloze 1 této práce. 

2.2.5 Přesnost a kvalita povrchu přesně stříhaných ploch 

Jakost povrchu přesně stříhané plochy je závislá na tvaru křivky střihu, stříhaném 

materiálu a na tvaru a stavu střižných hran střižníku a střižnice. Odchylky od teoretické 

jakosti střižné plochy se dělí na tvarové a povrchové. Odchylky v oblasti povrchu jako jsou 

hrbolky, jamky a vlnky představují vady tvarové. Odchylky od hladkého povrchu jsou pak 

vady povrchové. Tvar střižné plochy se obvykle určuje ve směru střihu a ve směru obvodu. 

Ve směru střihu se většinou vyskytují tvarové vady a ve směru obvodu vady povrchu. 

Vlastnosti stříhaného materiálu mají největší vliv na vady povrchové [5]. 
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 Střižné plochy vzniklé technologií přesného stříhání jsou zpravidla kolmé k rovině 

stříhaného materiálu. Odchylky od normálu střižné plochy bývají obvykle větší na vnějším 

než na vnitřním tvaru střihu. Jsou-li střižné hrany na střižnici a střižníku ostře nabroušené, 

zapříčiňují větší vady povrchu střižné plochy než tzv. uhlazené střižné hrany. Za takové 

hrany jsou považovány takové, které byly zbaveny ostřin a jejich ostří bylo sraženo tvrdým 

brouskem. Povrch jen s velmi malými vadami je možné získat zakulacenými a leštěnými 

střižnými hranami. Stálost takto upraveného povrchu střižných hran je malá a to z důvodu 

smykového tření, které zapříčiňuje usazování materiálu na střižné hraně a tím růst počtu 

povrchových vad [5]. 

 

Obr. 2. 18 Ukázka součástí vyráběných přesným stříháním [20]. 

2.2.6 Nástroje pro přesné stříhání 

U většiny střižných nástrojů dochází ke střihu po celé délce střižného obvodu najednou  

a střižník a střižnice jsou na čele rovné. Je-li potřeba snížit střižné síly, používá se šikmých 

střižníků, které vyrovnávají tečnou složku střižné síly [5], [7].  

Technologie přesného stříhání využívá činných částí, které v oblasti střihu 

vyvolávají dodatečné plastické deformace podél křivky střihu a to buď zkosením nebo 

zaoblením střižníku pro vnější rozměr nebo střižnice pro vnější rozměr střižného obvodu. 

Úprava se využívá i při přesném stříhání s nátlačnou hranou, kdy je nástroj rovněž upraven 

sražením střižné hrany a tím je dosaženo zvýšení kvality střižné plochy. Ve zvláštních 

případech stříhání vnějšího obvodu se používá stříhání se zápornou vůlí. Průměr střižníku 

je oproti střižnici zvětšen o střižnou vůli. Záporná vůle se pohybuje v rozmezí 2-5% 



 

 

 
FSI VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE List 38 

tloušťky stříhaného materiálu. Čím jsou mechanické vlastnosti polotovaru vyšší, tím je 

záporná vůle menší [7]. 

Základními částmi tvářecích nástrojů pro plošné tváření jsou činné části, které 

nemohou pracovat samostatně. Činné části musí být proti sobě geometricky orientovány  

a upevněny na tvářecí nástroj. Důležitý je rovněž přísun a orientace tvářeného  

materiálu [7]. 

 Specifikace nástrojů pro přesné stříhání: 

 mezi střižníkem a střižnicí není přípustná téměř žádná mezera, 

 činné části nástroje jsou vystaveny velkému namáhání, 

 nástroje mají přidržovač s nátlačnou hranou, přidržovač slouží k sevření 

stříhaného materiálu na vnější straně křivky střihu vnějšího tvaru., 

 vyhazovače neplní pouze funkci vyhazovaní přesně stříhané součásti, ale 

přenášejí také opačně působící síly od lisu na stříhaný materiál, 

 vnitřní tvary, jejichž rozměr je mnohonásobkem tloušťky materiálu ve 

směru délky a šířky stříhaného materiálu, musí být materiál rovněž sevřen 

uvnitř křivky řezu (tedy mezi střižníkem a vhodným prvkem nástroje) [5]. 

U důvodů velkého namáhání nástroje je volena robustní a silně vyztužená 

konstrukce, která musí být bezvadně vystředěná a upevněná ve vodícím stojánku. Střižná 

mezera dosahuje hodnoty 0,01 mm a musí být zachována i po několikanásobném rozložení 

a složení nástroje [4]. 

Dle konstrukce se rozlišují dva typy nástrojů: 

 s pohyblivým střižníkem a pevným přidržovačem – v případě výroby 

drobných a symetrických součástí do tloušťky plechu 5 mm, 

 s pevným střižníkem a pohyblivým přidržovačem – v případě výroby 

rozměrných a nesymetrických součástí s tloušťkou plechu nad 5 mm [7]. 

Při konstruování funkčních částí nástroje pro přesné stříhání je nezbytné dodržet 

správné ustavení a výrobní přesnost jednotlivých dílů (střižníku, střižnice, přidržovače  

a vyhazovače).  

Střižník 

Oproti střižníku pro klasické stříhání má střižník pro přesné stříhání uvnitř otvory  

a vybrání pro vyhazovače, což způsobuje jeho zvýšené namáhání. Aby nedocházelo ke 

snížení kvality střižné plochy, je při ustavování nástroje nezbytné, aby na začátku procesu 

vystřihování byl střižník ve stejné úrovni s plochou přidržovače nebo o 0,2 mm níže. 

Skončí-li střižný proces, nesmí být plocha střižníku ponořena do otvoru střižnice, a to 

z důvodu zabránění jejího opotřebení. V případě vystřihování velmi tvrdých materiálů je 

možno uvažovat hloubku vniknutí střižníku do střižnice, která nepřevyšuje hodnotu 
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poloměru zaoblení střižné hrany střižnice. Střižník je ve vyhazovači suvně zalisován  

a zajištěn proti pootočení. Střižné hrany střižníku jsou vybroušeny s poloměrem zaoblení 

střižní hrany 0,05 až 0,1 mm [4]. 

Požadavky kladené na střižník: 

 dostatečná délka na ostření, 

 kolmý a suvně zalícovaný ve vyhazovači, 

 zalícovaný v kotevní desce a zajištěný proti pootočení, 

 odmagnetizovaný, 

 souosý (především otvory pro vyhazovač) [4]. 

Střižnice 

Střižnice může být navržena z jednoho či více kusů a je vyrobena bez přechodů. Části 

střižnice, kterým při stříhání hrozí ulomení, se u střižnic vyrobených z jednoho kusu 

vložkují. Vložkování je možné využít i pro získaná vyšší přesnosti [4], [5]. 

Požadavky kladené na střižnici: 

 vyrobená bez přechodů a broušená, 

 ve vodícím stojánku zalícovaná správným předpětím, 

 v zeslabených místech zespodu podepřená tvarovými vložkami, 

 konstruovaná s odvzdušňovací drážkou, s ochrannými ploškami proti 

poškození tlačné hrany [4]. 

Přidržovač 

Pomocí přidržovače je stříhaný materiál přitlačen ke střižnici, vede střižník, se kterým je 

suvně uložen. Při konstrukci přidržovače je nutné respektovat geometrii tvaru nátlačných 

hran, nezbytnost ochranných plošek proti jejich poškození a správné předpětí [4]. 

Vyhazovač 

Vyhazovač spolu se střižníkem svírá stříhaný materiál, následně rovná výstřižek  

a vyhazuje jej ze střižnice. Jeho další využití spočívá ve vedení děrovacích střižníků.  

Požadavky kladené na vyhazovač: 

 suvně lícovaný do střižnice, 

 zajištěný proti vypadnutí a pootočení, 

 ustavený ve střižnici tak, aby nad ni přečníval o 0,1 až 0,2 mm [4]. 
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Obr. 2. 19 Nástroj pro přesné stříhání Feintool [24]. 

Materiály na nástroje pro přesné stříhání 

Zvolený materiál funkčních částí nástroje a postup tepelného zpracování ovlivňuje 

hospodárnost a ekonomičnost přesného stříhání. 

Výběr materiálu je ovlivněn řadou faktorů: 

 typ nástroje, 

 způsob namáhání, 

 zpracovávaný materiál, 

 počet kusů [4].  



 

 

 
FSI VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE List 41 

Tabulka 2. 6 Doporučené materiály funkčních částí nástroje pro přesné stříhání [4]. 

Funkční část nástroje Materiál Tepelné zpracování 

střižnice  

19 436 

19 437 

Kaleno a popoušteno: 

61 až 63 HRC pro t = 0,4 až 3 mm 

58 až 61 HRC pro t = 3 až 7 mm 

slinutý karbid pro sérii nad 700 000 kusů 

st
ři
žn
ík
  

k
ru

h
o

v
ý
 

dříková část  

19 437 

Kaleno a popoušteno: 

59 až 61 HRC pro t = 0,4 až 3 mm 

58 až 60 HRC pro t = 3 až 7 mm 

slinutý karbid pro sérii nad 700 000 kusů 

hlava 19 437 56 až 58 HRC 

st
ři
žn
ík
 t
v
ar
o
v
ý
 

dříková část 19 312 Kaleno a popoušteno: 59 až 61 HRC 

slinutý karbid pro sérii nad 700 000 kusů 

hlava 19 312 Kaleno a popoušteno: 56 až 58 HRC 

přidržovač 19 437 Kaleno a popoušteno: 55 až 57 HRC 

vyhazovač 19 436 Kaleno a popoušteno: 58 až 60 HRC 

tlačný kolík 19 421 

19 422 

Kaleno a popoušteno: 59 až 61 HRC 

opěrná deska 19 452 

(výkovek) 

Kaleno a dvakrát popouštěno na  

55 až 57 HRC 

Lisy pro přesné stříhání 

Pro přesné stříhání se převážně využívají troj-činné automatické lisy s plynně 

regulovatelnou silou přidržovače a vyhazovače. Pohon je hydraulický nebo mechanický 

s hydraulicky ovládaným přidržovačem a vyhazovačem. Pro malé série se využívají  

jedno-činné lisy s přídavným hydraulickým nebo hydraulicko-pneumatickým zařízením. 

 V současné době je předním výrobcem lisů pro přesné stříhání firma Feintool, která 

poskytuje komplexní řešení pro technologii přesného stříhání. 

Lisy pro přesné stříhání vykonávají při pracovním cyklu tři základní pohyby: 

 uzavírání nástroje, 

 vlastní přesné stříhání, 

 otevírání nástroje pro přesné stříhání. 
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Požadavky na lisy pro přesné stříhání [5]:  

 Maximální síla přidržovače má být nejvýše 40 %, maximální síla 

vyhazovače 20 % jmenovité tvářecí síly lisu. Síla přidržovače i vyhazovače 

má být v rozsahu nastavitelných hodnot libovolně volitelná a zcela nezávislá 

na střižné síle. 

 Pracovní schopnost lisu musí odpovídat požadavkům přesného stříhání.  

Práce potřebná pro technologii přesného stříhání je mnohonásobně větší než 

práce potřebná pro stříhání klasické. 

 Rychlost stříhání by neměla přesáhnout 10 mms
-1

. 

 I při největším zatížení mají součásti lisu podléhat jen minimální pružné 

deformaci. 

 Vedení beranu bez vůle. Vedení beranu ani jeho opěry se nesmějí 

deformovat. 

 Součástí lisu musí být bezpečnostní pojistka proti přetížení. 

 Lis musí odpovídat hospodárné výrobě součásti. 
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3 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ VÝROBY SOUČÁSTI 

Zadaná součást je vyráběna klasickým stříháním s roční produkcí 100 000 ks za rok. Pro 

proces stříhání je využívané postupové stříhání. Stávající technologie využívá jako 

polotovar tabuli plechu 2000 x 1000 x 3 mm, ze kterého je možné stříhat pásy o délce  

1000 mm nebo 2000 mm. Součást je vyráběna ve dvou operacích a po vystřižení obráběna. 

V první operaci jsou vystřiženy otvory o průměru 10 mm a ve druhé operaci následuje 

vystřižení obvodu součásti. Po vystřižení součásti následuje třískové obrábění, pro 

dosažení potřebné jakosti stříhaných otvorů.  

Stávající technologie je tvořena větším počtem operací, které prodlužují  

a prodražují výrobu dané součásti. Technologie klasického stříhání je proto vhodnější pro 

menší série. 

3.1 Využití materiálu současného řešení výroby součásti 

Velikost můstku a okrajů byla stanovena odečtením z diagramu z Přílohy 2, pro tloušťku 

materiálu 3 mm a největší rozměr výstřižku nad 100 mm (E4, F4). 

Velikost můstku mezi výstřižky: E = 4,9 mm 

Velikost okrajů mezi výstřižkem a okrajem pásu: F = 10,9 mm 

 

Obr. 3. 1 Nástřihový plán. 

Krok (posuv) 

  

K = l1 + E = 193 + 4,9 = 197,9 [mm] (3.1) 

K [mm] – krok (posuv) 

E [mm] – můstek mezi výstřižky 

l1 [mm] – šířka součásti 
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Šířka pásu plechu 

Počet celých pásů z tabule 

Počet výstřižků z jednoho pásu 

Počet celých výstřižků z tabule 

Bp = l2 + F = 150   10,8 = 160,8 [mm] (3.2) 

Bp [mm] – šířka pásu plechu 

F [mm] – okraj (mezi výstřižkem a okrajem pásu) 

l2 [mm] – výška součásti 

PPA = 
1000

B 
 = 

1000

160,8
 = 6 [ks] (3.3) 

PPA [ks] – počet celých pásů z tabule 

B [mm] – šířka pásu plechu 

PPB = 
 000

B 
 = 
    

160,8
 = 12 [ks] (3.4) 

PPB [ks] – počet celých pásů z tabule 

Bp [mm] – šířka pásu plechu 

PVA = 
1000

K
 = 

1000

      
 = 5 [ks] (3.5) 

PVA [ks] – počet výstřižků z jednoho pásu 

K [mm] – krok (posuv) 

PVB = 
 000

K
 = 
    

      
 = 10 [ks] (3.6) 

PVB [ks] – počet výstřižků z jednoho pásu 

K [mm] – krok (posuv) 

PVTA = PPA    PVB = 6   10 = 60 [ks] (3.7) 

PVTA [ks] – počet celých výstřižků z tabule 

PPA [ks] – počet celých pásů z tabule 

PVB [ks] – počet výstřižků z 1 pásu 

PVTB = PPB    PVA = 12    5 = 60 [ks] (3.8) 

PVTB [ks] – počet celých výstřižků z tabule 

PPB [ks] – počet celých pásů z tabule 

PVA [ks] – počet výstřižků z 1 pásu 
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Procentuání využití tabule 

Počet výstřižků je při umístění pásu plechu 1000 x 2000 mm stejný jako při umístění pásu 

plechu 2000 x 1000 mm. 

Skutečná spotřeba materiálu a množství odpadu 

Hmotnost jedné tabule 

Počet výstřižků za rok: 100 000 ks 

Počet výstřižků z tabule: 60 ks 

Počet tabulí za rok 

Hmotnost tabulí za rok  

Hmotnost odpadu 

kA = 
SOA

SP
   100 = 

1135 320

1000   2000 
  100 = 56,8 [%] (3.9) 

kA [%] – procentuální využití tabule 

SOA [mm
2
] – celková plocha výstřižků z 1 tabule 

SP [ mm
2
] – plocha tabule 

mT = SP   t    = 1   2   0,003   7850 = 47,1 [kg] (3.10) 

mT [kg] – hmotnost jedné tabule 

SP [mm
2
] – plocha tabule 

t [mm] – tloušťka plechu 

 [kg m-3
] – hustota hodnoty 7850 kg m-3

 

PT = 
100 000

PVTA
= 
100 000

60
 = 1667 [ks] (3.11) 

PT [ks] – počet tabulí za rok 

PVTA [ks] – počet celých výstřižků z tabule 

mTR = mT   PT = 47,1    1667 = 78 516 [kg] (3.12) 

mTR [kg] – počet tabulí za rok 

mT [kg] – hmotnost jedné tabule 

PT [ks] – počet tabulí za rok 

kO = 100 -   kA = 100 – 56,8 = 43,2 [%] (3.13) 

kO [%] – procentuální množství odpadu 

kA [%] – procentuální využití tabule 
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Hmotnost odpadu za rok 

Pro jednořadé uspořádání výstřižků při použití plechu 2000 x 1000 mm jako 

výchozího polotvaru je vysoké procento odpadu a tím dochází k nízkému využití 

materiálu. 

 

 

mO = mT   
kO

100
=         

43,2

100
 = 20,35 [kg] (3.14) 

mO [kg] – hmotnost odpadu  

mT [kg] – hmotnost jedné tabule 

kO [%] – procentuální množství odpadu 

mOR = mO   PT = 20,35   1667 = 33 923 [kg] (3.15) 

mOR [kg] – hmotnost odpadu za rok 

mT [kg] – hmotnost jedné tabule 

PT [ks] – počet tabulí za rok 
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4 NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTI 

Kapitola pojednává o výběru vhodné technologie výroby zadané součásti a její následné 

kontrole. Součástí je rovněž návrh a kontrola konstrukce funkčních částí nástroje. 

4.1 Kontrola technologičnosti tvaru součásti 

Součásti vyráběné přesným stříháním musí vyhovovat požadavkům vycházejících 

z použití, provozních podmínek a technologičnosti konstrukce, kterou se rozumí výroba 

součásti při minimálních výrobních nákladech. 

Poloměry rohů a hran vystřihovaných součástí 

Návrh konstrukce součásti zhotovené přesným stříháním musí respektovat optimální 

velikost poloměrů rohů a hran především u vyčnívajících částí. Právě ostré rohy a hrany 

jsou místem vzniku trhlinek ve střižné ploše [4]. 

 Optimální velikosti poloměrů rohů a hran je závislá na: 

 vrcholovém úhlu, 

 tloušťce plechu, 

 pevnosti materiálu [4]. 

Čím je vrcholový úhel menší a pevnost a tloušťka materiálu větší, tím musí být 

poloměry rohů a hran větší. Poloměry vnějších hran jsou odečteny z diagramu a slouží 

k výpočtu vnitřních poloměrů, které představují 60% vnějšího poloměru [4]. 

 

Obr. 4. 1 Optimální velikost poloměrů rohů a hran vystřihovaných součástí [4]. 
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Minimální průměr otvoru a minimální šířka drážky 

Technologie přesného stříhání umožňuje stříhat otvory a drážky o menším rozměru než je 

tloušťka stříhaného plechu. To je umožněno díky tuhé konstrukci nástrojů pro přesné 

stříhání, pomalu probíhajícím střižným procesem a vyhozením odpadu po každém zdvihu 

lisu. Stříhání minimálních rozměrů otvorů a drážek má negativní vliv na životnost 

funkčních částí nástroje [4]. 

Tabulka 4. 1 Minimální průměr otvoru a minimální šířka drážky pro materiál o pevnosti Rm= 400 MPa [4]. 

Tloušťka plechu  

t [mm] 

Minimální průměr otvoru  

d [mm] 

Minimální šířka drážky  

b [mm] 

do 3 mm 60 % t 65 % t 

nad 3 mm 70 % t 80 % t 

Vzdálenost mezi otvory a drážkami 

Pro zachování kvality střižné plochy a zabránění přílišnému opotřebení funkčních částí 

nástroje je nezbytné správně zvolit vzdálenosti mezi jednotlivými otvory a drážkami. 

Minimální vzdálenost je závislá na pevnosti a tloušťce materiálu. S rostoucí pevností  

a tloušťkou stříhaného materiálu je vzdálenost mezi otvory větší [4]. 

 Výpočet minimální vzdálenosti otvorů a drážek: 

W1 ≥ 0,85 W2 (4.1) 

W1 [mm] 

W2 [mm] 

– minimální vzdálenost mezi otvory 

– minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou (odečteno z Obr. 4. 2) 

Obr. 4. 2 Minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou [4]. 
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Tvarový přechod 

U součástí s tvarovým přechodem vznikají během střižného procesu rozdílná tlaková 

vlákna a jako důsledek snížené meze únavy i nebezpečí lomu. Zamezení těchto 

nežádoucích jevů je dosaženo plynulým tvarovým přechodem. 

4.2 Kontrola vhodnosti součásti 

Na předcházející podkapitoly je provedena kontrola vhodnosti zadané součásti pro 

technologii přesného stříhání s nátlačnou hranou. 

Kontrola poloměrů rohů a hran součásti 

K určení vhodných poloměrů a hran k technologii přesného stříhání je možné použít 

diagram na Obr. 4.1 nebo Přílohu 3. Pro součást s mezí pevnosti Rm = 400 MPa, tloušťku 

materiálu 3 mm a úhlem α = 90° lze odečíst hodnotu minimálního vnějšího poloměru rohů, 

tj. R1 = 0,04 mm. Dopočítáním dle vztahu 4.2 je získána hodnota minimálního vnitřního 

poloměru r1 = 0,024 mm. 

Kontrola minimálního průměru otvoru 

Oproti klasickému stříhání, kde minimální rozměry děrovaných otvorů musí odpovídat 

minimálně tloušťce plechu, lze u přesného střihání tyto hodnoty snížit až na 2/3 tloušťky 

plechu. Dle Tabulky 4.1 je spočítán minimální průměr otvoru. 

Všechny otvory zadané součásti jsou větší než hodnota minimálního průměru. 

Kontrola vzdálenosti mezi otvory 

Pro zadanou tloušťku plechu 3 mm je dle diagramu (Obr. 4.2) odečtena hodnota  

W2 = 1,5 mm a dopočítána dle vztahu 4.4 hodnota W1. 

W1 = 0,85 W2 = 0,85 1,5 = 1,275mm (4.4) 

W1 [mm] 

W2 [mm] 

– minimální vzdálenost mezi otvory 

– minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou (odečteno z Obr. 4. 2) 

 Vzdálenost mezi otvory zadané součásti je větší než minimální vzdálenost mezi 

otvory. 

r1 = 0,6    R1 = 0,6   0,04 = 0,024 [mm] (4.2) 

r1 [mm] – minimální vnitřní poloměr 

R1 [mm] – minimální vnější poloměr 

d1 = 0,6    t = 0,6   3 = 0,18 [mm] (4.3) 

d1 [mm] – minimální průměr otvoru 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 
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Kontrola vhodnosti materiálu 

Zadaný materiál 11 373 je dle kapitoly 2.2.4 pro své vlastnosti velmi vhodný pro 

technologii přesného stříhání.  

Kontrola rozměrové přesnosti a drsnosti povrchu 

Tolerovaný průměr a drsnost povrchu zadané součásti lze pomocí technologie přesného 

stříhání dodržet. 

4.3 Technologický postup výroby součásti 

Nový technologický postup výroby součásti má za cíl snížit náklady na výrobu jednoho 

kusu. Toho je dosaženo přednostmi technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou. 

Polotovarem pro stříhání zadané součásti je svitek plechu z oceli ČSN 41 1373, 

který je uložený v automatickém odvíjecím a rovnacím zařízení. Posuv svitku a krok 

v nástroji je řízen automatickým podavačem. Součást je vyráběná v počtu jeden kus na 

jeden zdvih lisu. 

Navržený technologický postup výroby součásti: 

 stříhat otvory ø10 H7 a obvod součásti na jeden zdvih lisu ve střižném 

nástroji s nátlačnou hranou,  

 odstranění ostřin,  

 omílání, 

 kontrola součásti, 

 konzervování. 

4.4 Technologické a kontrolní výpočty 

Technologické výpočty jsou nezbytné pro návrh funkčních částí nástroje a správnou volbu 

stroje. Kontrolními výpočty se ověří, zda funkční části nástroje (střižník a střižnice), 

vyhovují pevnostním podmínkám. 

4.4.1 Velikost postranního odpadu a šířky můstku 

Velikost postranního odpadu a můstku je možné určit jako součet největšího rozměru 

stříhané součásti měřené kolmo na směr pohybu pásu a 2 až 7násobku tloušťky stříhaného 

materiálu. Velikost kroku představuje součet největšího rozměru součásti měřené ve směru 

pásu a 1, 2 až 3násobek tloušťky stříhaného materiálu [13]. 
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Velikost lze odečíst i z následující tabulky: 

Tabulka 4. 2 Velikost šířky můstku a postranního okraje [13]. 

Tloušťka stříhaného 

materiálu  

t [mm] 

Velikost šířky 

můstku  

E [mm] 

Velikost postranního 

odpadu  

F [mm] 

 

0,5 2 3 

0,8 3 3,5 

1,0 3 4 

1,2 3,5 4 

1,5 4 5 

2 4,5 6 

2,5 5 8 

3 5,5 9 

3,5 6 10 

Dle Tabulky 2. 4 společnosti Hydrel uvedené v kapitole 2 jsou rozměry následující: 

E = 5, 5 mm, F = 4,5 mm 

4.4.2 Tvar a rozměr nátlačné hrany  

Tloušťka stříhaného materiálu je 3 mm, a proto bude nátlačná hrana pouze na přidržovači. 

Pro tloušťku plechu t ≤ 4 mm platí podmínky = 30° a = 45°. 

Tvar a rozměr nátlačné hrany je odečten z Tabulky 2. 3 uvedené v kapitole 2: 

 Vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu: a = 2,1 mm 

 Výška nátlačné hrany: h = 0,45 mm 

 Odlehčení nátlačné hrany: h1 = 0,5 mm 

 Poloměr zaoblení: R = 0,09 mm 

 

Obr. 4. 3 Konstrukce nátlačné hrany. 
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Rozměry nátlačné hrany dle výpočtu [5]: 

Výška nátlačné hrany 

Odlehčení nátlačné hrany  

Vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu 

Tvar a rozměry nátlačné hrany volím dle Tabulky 2. 3 uvedené v kapitole 2. 

Nátlačná hrana bude kopírovat tvar zadané součásti zvětšený o hodnotu a = 2,1. 

 

Obr. 4. 3 Vzdálenost nátlačné hrany. 

h = 
1

6
    t = 

1

6 
   3 = 0,5 [mm] (4.5) 

h [mm] – výška nátlačné hrany 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 

h1 = h + 0,05 = 0,5 + 0,05 = 0,55 [mm] (4.6) 

h [mm] – výška nátlačné hrany 

h1 [mm] – odlehčení nátlačné hrany 

a = 1,2   t = 1,2   3 = 3,6 [mm] (4.7) 

a [mm]  – vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu 

h [mm] – výška nátlačné hrany 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 
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4.4.3 Plocha součásti a délka křivky střihu 

Plocha výstřižku a délka křivky střihu jsou převzaty z programu SolidWorks: 

Plocha výstřižku: Svýst = 18 922 mm
2 

Obvod součásti: Lo = 616 mm 

Délka křivky střihu: L = 774 mm 

Délka nátlačné hrany: Lh = 629 mm 

4.4.4 Délka svitku plechu 

Svitek plechu je namotán na bubnu, jehož vnější průměr je 500 mm a vnější 1200 mm. 

Délka pásu plechu na bubnu je dána výpočtem: 

Objednán bude svitek o délce 310 m. 

4.4.5 Nástřihový plán 

Nástřihový plán představuje uspořádání výstřižků na výchozí polotovar. Součásti je možné 

vystřihovat buď z pásů (svitků) nebo se pásy připravují rozstřižením tabulí plechu. 

Nástřihový plán respektuje maximální využití stříhaného materiálu. 

 Předpokládaná roční produkce zadané součásti je 100 000 ks a i z důvodů snadné 

manipulace je vhodnější použít pro její výrobu plech ve formě svitku, který je automaticky 

dodáván do nástroje. Při procesu stříhání vzniká konstrukční a technologický odpad. 

Konstrukční odpad je ovlivněn vnějším a vnitřním tvarem stříhané součásti. Odpad 

technologický je naopak závislý na uspořádání výstřižku na pásu plechu a měl by být co 

nejmenší. 

Pro technologii přesného stříhání musí být dostatečně velký postranní odpad a šířka 

můstku pro zatlačení nátlačné hrany. Součástí řešení je návrh čtyř nástřihových plánů  

s výpočtem technologického využití materiálu.  

  

ls = 
DB
2 - dB

2

4   t
  = 

1,22 -  0,52

4   0,003
    = 311,54 [m] (4.8) 

ls [m] – délka svitku plechu 

DB [m] – vnější průměr bubnu 

dB [m] – vnitřní průměr bubnu 

t [m] – tloušťka stříhaného materiálu 
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Varianta I 

 

Obr. 4. 4 Nástřihový plán – Varianta I. 

Krok 

 

Šířka svitku 

Plocha svitku 

 

  

K = D + E3 = 150 + 5,5 = 155,5 [mm] (4.9) 

K [mm] – krok 

D [mm] – maximální délka výstřižku 

E3 [mm] – velikost můstku 

B = D + F3 = 193 + 9 = 202 [mm] (4.10) 

B [mm] – šířka svitku 

D [mm] – maximální šířka výstřižku 

F3 [mm] – velikost okraje 

SS1 = ls   B = 310 000   202 = 62 620 000 [mm
2
] (4.11) 

SS1 [mm
2
] – plocha svitku 

B [mm] – šířka svitku 

lS [mm] – délka svitku 
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Počet výstřižků ze svitku 

Využití materiálu 

Varianta II 

 

Obr. 4. 5 Nástřihový plán – Varianta II. 

Krok 

nv = 
ls - lo - 2  F3

K
= 

310 000 - 100 - 2   9 

155,5
= 1992 [ks] (4.12) 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 

ls [mm] – délka svitku 

lo [mm] – délka nevyužité části plechu,  lo = 100 mm 

K [mm] – krok 

km 
(Svýstr   So)   nv

Ss
 100= 

(18 922   5  31,4)  1992

62 620 000
  100 = = 61 [%] (4.13) 

km [%] – využití materiálu 

Svýstr [mm
2
] – plocha výstřižku 

Ss [mm
2
] – plocha svitku 

So [mm
2
] – plocha odpadu výstřižku 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 

K = D + E3 = 193 + 5,5 = 198,5 [mm] (4.14) 

K [mm] – krok 

D [mm] – maximální délka výstřižku 

E3 [mm] – velikost můstku 
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Šířka svitku 

Plocha svitku 

Počet výstřižků ze svitku 

Využití materiálu 

 

  

B = D + F3 = 150 + 9 = 159 [mm] (4.15) 

B [mm] – šířka svitku 

D [mm] – maximální šířka výstřižku 

F3 [mm] – velikost okraje 

SS1 = ls   B = 310 000   159 = 49 290 000 [mm
2
] (4.16) 

SS1 [mm
2
] – plocha svitku 

B [mm] – šířka svitku 

lS [mm] – délka svitku 

nv = 
ls - lo - 2  F3

K
= 

310 000 - 100 - 2   9 

198,5
= 1561 [ks] (4.17) 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 

ls [mm] – délka svitku 

lo [mm] – délka nevyužité části plechu,  lo = 100 mm 

K [mm] – krok 

km = 
(Svýstr   So)   nv

Ss
  100= 

(18 922   5  31,4)  1561

49 290 000
  100 = 60 [%] (4.18) 

km [%] – využití materiálu 

Svýstr [mm
2
] – plocha výstřižku 

Ss [mm
2
] – plocha svitku 

So [mm
2
] – plocha odpadu výstřižku 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 



 

 

 
FSI VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE List 57 

Varianta III 

 

Obr. 4. 6 Nástřihový plán – Varianta III. 

Krok 

Šířka svitku 

Plocha svitku 

 

  

K = D + E3 = 347 + 5,5 = 355 [mm] (4.19) 

K [mm] – krok 

D [mm] – maximální délka výstřižku 

E3 [mm] – velikost můstku 

B = D + F3 = 150 + 9 = 159 [mm] (4.20) 

B [mm] – šířka svitku 

D [mm] – maximální šířka výstřižku 

F3 [mm] – velikost okraje 

SS1 = ls   B = 310 000   159 = 49 290 000 [mm
2
] (4.21) 

SS1 [mm
2
] – plocha svitku 

B [mm] – šířka svitku 

lS [mm] – délka svitku 
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Počet výstřižků ze svitku 

Využití materiálu 

Varianta IV 

 

Obr. 4. 7 Nástřihový plán – Varianta IV. 

  

nv 
ls - lo - 2  F3

K
= 

310 000 - 100 - 2   9 

355
= 872 [ks] (4.22) 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 

ls [mm] – délka svitku 

lo [mm] – délka nevyužité části plechu,  lo = 100 mm 

K [mm] – krok 

km = 
(Svýstr   So)   nv

Ss
  100= 

(18 922   5  31,4)  2  872

49 290 000
  100 = 67 [%] (4.23) 

km [%] – využití materiálu 

Svýstr [mm
2
] – plocha výstřižku 

Ss [mm
2
] – plocha svitku 

So [mm
2
] – plocha odpadu výstřižku 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 
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Krok 

Šířka svitku 

Plocha svitku 

Počet výstřižků ze svitku 

Využití materiálu 

 

  

K = D + E3 = 224,5 + 5,5 = 230 [mm] (4.24) 

K [mm] – krok 

D [mm] – maximální délka výstřižku 

E3 [mm] – velikost můstku 

B = D + F3 = 242+ 9 = 251 [mm] (4.25) 

B [mm] – šířka svitku 

D [mm] – maximální šířka výstřižku 

F3 [mm] – velikost okraje 

SS1 = ls   B = 310 000   251 = 77 810 000 [mm
2
] (4.26) 

SS1 [mm
2
] – plocha svitku 

B [mm] – šířka svitku 

lS [mm] – délka svitku 

nv = 
ls - lo - 2  F3

K
= 

310 000 - 100 - 2   9 

230
= 1347 [ks] (4.27) 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 

ls [mm] – délka svitku 

lo [mm] – délka nevyužité části plechu,  lo = 100 mm 

K [mm] – krok 

km = 
(Svýstr   So)   nv

Ss
  100= 

(18 922   5  31,4)  2  1347

77 810 000
  100 = 66 [%] (4.28) 

km [%] – využití materiálu 

Svýstr [mm
2
] – plocha výstřižku 

Ss [mm
2
] – plocha svitku 

So [mm
2
] – plocha odpadu výstřižku 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 
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Z hlediska využití materiálu jsou si varianty téměř rovnocenné a představují využití 

výchozího materiálu v rozmezí 60-67 %. Varianta III má s ohledem na velikost součásti 

velikost kroku téměř dvojnásobnou oproti zbývajícím variantám, o kterou se pás musí po 

každém zdvihu posunout vpřed. Stejně jako pro Variantu IV musí být otočen i nástroj pro 

vystřižení druhé součásti. Všechny tyto aspekty vedou k prodloužení výrobních časů a 

k prodražení výroby (Varianta III a Varianta IV). Proto volím jako nejvhodnější 

uspořádání výstřižků dle Varianty I. 

4.4.6 Počet svitků potřebných za rok 

Dle nástřihového plánu nejvýhodnější varianty: 

Potřebný počet svitků za rok je 51 ks. 

4.4.7 Procesní parametry technologie přesného střihání  

Střižná vůle 

Střižná vůle ovlivňuje nejen kvalitu střižné plochy, ale i rozměry budoucího výstřižku. Její 

velikost je ovlivněna tloušťkou stříhaného materiálu a pro plechy tloušťky t   3 mm  

platí [13]: 

Pro běžnou praxi lze brát střižnou vůli jako 0,5% tloušťky materiálu [13]. 

Střižná mezera 

Střižná mezera musí být rovnoměrná a mít stejný průběh ve všech místech střižné křivky 

střihu. Je-li střižná mezera proměnlivá, vznikají po obvodě povrchové, ostřiny a střižná 

plocha je nekvalitní [3]. 

  

np = 
 

  
  

100 000

1992
  51 [ks] (4.29) 

np [ks] – počet svitků plechu potřebných za rok 

Q [ks/rok] – výrobní množství 

ns [ks] – počet výstřižků z jednoho svitku plechu 

v = c           √ ps = 7   10
-4

    3    0,32   √    = 0,0128 [mm] (4.30) 

v [mm] – střižná vůle 

c [ks/rok] – koeficient stříhání, pro přesné stříhání 7   10
-4

   

    [MPa] – pevnost ve střihu 

v = 0,005    = 0,005   3 = 0,015 [mm] (4.31) 

v [mm] – střižná vůle 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu   
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4.4.8 Působící síly při přesném stříhání 

Výpočet sil působících při přesném stříhání má vliv na návrh střižního lisu a správný 

konstrukční návrh funkčních částí střižného nástroje. 

Střižná síla – vystřižení profilu 

Střižná síla – vystřižení otvoru 

Celková střižná síla pro vystřižení 5 otvorů: 205 [kN]. 

Celková střižná síla FS = FS1 + 5   FS2 = 798 + 205 = 1003 [kN]. 

Přidržovací síla 

Vyhazovací síla 

z = 
v

2
  = 

0,015

2
 = 0,0075 [mm] (4.32) 

z [mm] – střižná mezera 

v [mm] – střižná vůle 

FS1ps   S1   n = 360   616   3  1,2 = 798 [kN] (4.33) 

FS1 [N] – střižná síla 

S1 [mm
2
] – střižná plocha (S = délka křivky střihu násobená tloušťkou plechu) 

n [-] – součinitel otupení (n 1, 2) 

    [MPa] – pevnost ve střihu 

FS2ps   S2   n = 360   31,4   3  1,2 = 41 [kN] (4.34) 

Fs2 [N] – střižná síla 

S2 [mm
2
] – střižná plocha (S = délka křivky střihu násobená tloušťkou plechu) 

n [-] – součinitel otupení (n 1, 2) 

    [MPa] – pevnost ve střihu 

Fp   Rm   Lh   h = 4   400   629   0,5 = 503 [kN] (4.35) 

Fp[N] – síla přidržovače 

Rm [MPa] – empirická hodnota související s deformačním odporem materiálu proti vtlačení 

hrany, dosazena střední hodnota 400 MPa 

Lh [mm] – délka nátlačné hrany 

h [mm] – výška nátlačné hrany 

Fv 0,2 Fs = 0,2   1003 = 201 [kN] (4.36) 

Fv [N] – síla vyhazovače 

Fs [N] – střižná síla 
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Celková potřebná síla pro přesné stříhání 

4.4.9 Vynaložená práce 

Střižná práce 

Práce přidržovače 

Práce vyhazovače 

 

  

Fcelk= Fs + Fp + Fv 503 + 201 = 1707 [kN] (4.37) 

Fcelk [N] – celková síla 

Fs [N] – střižná síla 

Fp [N] – síla přidržovače 

Fv [N] – síla vyhazovače 

As= FSmaxt    3    0,5 = 1505 [kJ] (4.38) 

As [kJ] – střižná práce 

Fsmax [N] – maximální hodnota střižné síly 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 

[-] – součinitel plnosti diagramu střižné síly, pro tvrdou ocel  

Ap= 
2  Rm  Ln  h

2

1 000
= 

2   400   629   0,452

1 000
= 102 [kJ] (4.39) 

Ap [kJ] – práce přidržovače 

Rm [MPa] – empirická hodnota související s deformačním odporem materiálu proti vtlačení 

hrany, dosazena střední hodnota 400 MPa 

Lh [mm] – délka nátlačné hrany 

h [mm] – výška nátlačné hrany 

Av= 
              

    
  = 

18 922   60   3

1 000
  = 3 406 [kJ] (4.40) 

Av [kJ] – práce vyhazovače 

Svýstr [mm
2
] – plocha výstřižku 

pv [MPa] – měrný tlak, volím pv = 60 MP 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 
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Celková práce vynaložená na stříhání 

4.4.10 Pevnostní výpočty funkčních částí nástroje 

Pevnostní výpočty jsou nezbytné pro správný návrh funkčních částí nástroje tak, aby 

nedocházelo k jejich poškození. 

Výška střižnice 

Pro stanovení minimální výšky střižnice lze použít vztah [12]:  

Kontrola pevnosti děrovacího střižníku ø10 

Materiál střižníku je nástrojová ocel 19 437. U těchto běžných ocelí by napětí nemělo 

překročit interval 1600 – 1800 MPa. Proto musí platit podmínka  dov   1600 MPa. 

Podmínka je splněna. 

  

Acelk = As + Ap + Av = 1505 + 102 + 3406 = 5013 [kJ] (4.41) 

Acelk [kJ] – celková práce vynaložená na stříhání 

As [kJ] – střižná práce 

Ap [kJ] – práce přidržovače 

Av [kJ] – práce vyhazovače 

tstr = √0,1   Fs
3

 = √         
 

 = 4,64 [mm] (4.42) 

tstr [mm] – výška střižnice 

Fs [N] – střižná síla 

 dov   
    

S
  

 dov   
n       d   t   τps 

    d
2

4

 = 
4   1,2   10   3  0,9   400 

100
 = 518,4 [MPa] 

(4.43) 

  dov  [MPa] – dovolené napětí 

Fstř [N] – střižná síla kontrolovaného průměru, d = 10 mm 

S [mm
2
] – plocha kontrolovaného průměru 

n [-] – součinitel otupení (n 1, 2) 

d [mm] – průměr střižníku 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 

    [MPa] – pevnost ve střihu,   ps = 0,9   Rm 
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Kontrolola děrovacího střižníku na otlačení ø10 na střižné ploše 

Vypočtená hodnota 864 MPa převyšuje dovolenou hodnotu napětí 180 MPa. Z toho 

důvodu je nutné použít kalenou opěrnou desku. 

Kontrolola děrovacího střižníku na vzpěr 

Během střižného procesu může dojít k pokřivení či znehodnocení střižníku. Z tohoto 

důvodu se střižník kontroluje na vzpěr. Kritická délka střižníků by neměla překročit 

hodnotu 68 mm. Délka střižníku o průměru je zvolena o velikosti 65 mm. 

  o   
Fos

Sos
 

  o   
n      d   dp   τps 

    dp
2

4

 = 
4   1,2   10   20   0,9   400  

20
2  = 864 [MPa] 

(4.44) 

  o [MPa] – dovolené napětí 

Fos [N] – střižná síla kontrolovaného průměru osazení, d = 20 mm 

Sos [mm
2
] – plocha kontrolovaného průměru osazení 

n [-] – součinitel otupení (n 1, 2) 

d [mm] – průměr střižníku 

dp [mm] – průměr dosedací plochy střižníku, kontrolovaný průměru osazení 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 

    [MPa] – pevnost ve střihu,   ps = 0,9   Rm 

Fkrit = 
4    2  E  I

lkrit
2  = n1   Fs 

lkrit = √
4    2  E  I

n1   FS
 = √

           
    

  

                        
 = √

4    2  2,1   105 
      104

64

1,5        1,2   10   3   0,9   400
 = 68 mm 

(4.45) 

lkrit [mm] – kritická délka střižníku 

E [MPa] – modul pružnosti v tahu, E = 1,2 ⋅10 MPa 

I [mm
4
] – moment setrvačnosti průřezu 

n [-] – součinitel otupení (n 1, 2) 

n1 [-] – součinitel bezpečnosti,  n1 = 1,5-2 

d [mm] – průměr střižníku 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 

    [MPa] – pevnost ve střihu,   ps = 0,9   Rm 
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4.5 Návrh lisu pro technologii přesného stříhání 

Pro výrobu dílců technologií přesného stříhání ve velkých sériích se nejčastěji volí troj-

činné hydraulické lisy. Mezi nejvýznamnější výrobce těchto strojů patří švýcarská 

společnost Feintool. Volba stroje je ovlivněna celkovou silou, která je tvořena silou 

střižnou, přidržovací a vyhazovací. Dle autora [4] nesmí být lis zatížen celkovou silou větší 

než 90% dovoleného zatížení lisu. Dále musí být ověřeny hodnoty síly, v přípustném 

poměru ke jmenovité síle lisu, přidržovače (40%) a vyhazovače (20%). 

Tabulka 4. 3 Srovnání lisů Feintool produktové řady X-TRA [27]. 

Technické údaje 
Typ hydraulického lisu Feintool X-TRA 

X-TRA 320 X-TRA 450 X-TRA 700 

celková síla [kN] 2100 - 3200 3000 - 4500 4670 - 7000 

síla přidržovače [kN] 100 - 1000 200 - 2000 320 - 3200 

síla vyhazovače [kN] 65 - 650 100 - 1000 160 - 1600 

zdvih beranu [mm] max 150 max 155 max 155 

tak zdvihů [n m-1
] 90 85 80 

řezná rychlost [m s-1
] 5 - 60 5 - 60 5 - 50 

hmotnost [kg] 17 000 27 000 29 000 

 Vzhledem k celkové síle, která je 1707 kN (viz kapitola 4.4.8), byl pro výrobu 

zadané součásti zvolen lis Feintool X-TRA 320. Celková síla 1707 kN představuje 53%, 

síla přidržovače 503 kN 15 % a síla vyhazovače 201 kN pouze 6%. v poměru 

k maximálnímu zatížení stroje. Stejně tak se síly pohybují v rozmezí doporučené výrobcem 

lisu. Další parametry zvoleného lisu jsou v Příloze 4. 

 Trojčinné lisy Feintool jsou poháněny kompaktními hydraulickými agregáty. 

Maximální účinnosti a spolehlivosti střižného procesu je dosaženo elektricky ovládanými 

ventily a využitím akumulátorů tlaku pro pohonnou jednotku. Pomocí řídícího CNC 

systému je možné nastavit rychlost beranu a potřebné síly [28]. Uspořádání a rozměry lisu 

jsou uvedeny rovněž v Příloze 4. 
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Obr. 4. 8 Lis Feintool X-TRA 700 [23]. 

4.6 Zařazení lisu do tvářecí linky 

Zvolený lis Feintool X-TRA 320 musí být začleněn, vzhledem k výrobnímu procesu, do 

tvářecí linky společně s ostatním příslušenstvím určeným pro zpracování materiálu ve 

svitku. 

Zařízení pro manipulaci se svitky 

Zařízení zrychluje a usnadňuje práci s výchozím polotovarem ve formě svitku a rovněž 

zamezuje možnému poškozením jeho povrchu a okrajů. Mezi tyto zařízení patří kleště pro 

přepravu těžkých břemen, zvedací plošiny a nasouvací zařízení, která zajišťují nasunutí 

svitku na trn. 

Zařízení pro odvíjení svitků 

Tyto zařízení jsou určeny pro plynulé odvíjení svitku během výrobního cyklu lisu. Mohou 

být poháněny samostatným elektromotorem (aktivní odvijáky) nebo jsou části nesoucí 

svitek otáčeny tahem podávacího zařízení (pasivní odvijáky). Některé odvíječky umožňují 

naložit na odvíjecí talíř i několik svitků a zkrátit tak čas potřebný pro manipulaci se  

svitky [29].  

Rovnačky 

Rovnačka musí být zařazena vždy, je-li použit pasivní odviják. Rovnání vstupního 

materiálu před procesem lisování prodlužuje životnost nástroje a zajišťuje stabilitu  

procesu [29]. 
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Zařízení pro mazání plechu 

Zařízení pro mazání plechu je součástí navrženého lisu a je přiváděno na stříhaný materiál 

před vstupem do lisu např. přímým odkapáváním oleje nebo olejovou mlhou. 

Podávání materiálu 

Podávání materiálu do prostoru lisu je zajištěno oboustranným válečkovým podavačem. 

Rychlost podávání materiálu je závislá na pracovním taktu lisu. 

Dělení odpadu 

Odpad může být buď navíjen, nebo je zpracováván šrotovacími nůžkami. Nůžky jsou 

nastavitelné dle šíře děleného pásu. 

 

Obr. 4. 9 Schéma tvářecí linky. 

4.6 Návrh nástroje pro technologii přesného stříhání 

Nástroj je s ohledem na tloušťku materiálu a rozměry součásti zvolen s pohyblivým 

střižníkem a pevným přidržovačem. Konstrukce nástroje vychází ze směrnice pro 

konstrukci nástrojů pro přesné stříhání Zbrojovky Brno [13] a je přizpůsobena zvolenému 

lisu Feintool X-TRA 320. Stříhaný materiál je před vstupem do lisu mazán olejem. Stříhání 

obvodu i otvorů probíhá na jeden zdvih lisu. Svitek plechu je šířky 161 mm a po krocích  

o velikosti 197,9 je pomocí podavače dopravován do lisu. 

 

Obr. 4. 10 Vizualizace návrhu nástroje. 
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Nástroj (Obr. 4.10) je tvořen dvěma částmi, a to horní a spodní. Horní a spodní část 

nástroje jsou proti sobě vedeny dvěma vodícími sloupky s valivým vedením, které zajišťují 

vysokou přesnost vedení. Vodící sloupky jsou umístěny úhlopříčně v základové desce  

a pro maximální souosost a kolmost jsou zalisovány v dírách kuželovitého tvaru. 

Konstrukce horní i spodní části je podobná, liší se pouze záměnou funkcí střižníků  

a vyhazovače. 

V horní části jsou umístěny střižníky pro vystřižení děr a střižník kopírující tvar 

stříhané součásti zmenšené o příslušnou toleranci. Střižníky jsou navrženy z jednoho kusu. 

Střižnice byla zvolena rovněž nedělená s přídavkem na opracování na všech plochách, 

která je zalisována s uložením H7/p6. V prostoru mezi střižníky a střižnicí je suvně uložen 

vyhazovač, který koná pohyb do horní polohy při vystřihování a následně tlakem výstřižek 

vysune z otvoru střižnice. Vyhazovač je opatřen odtlačovacím kolíkem. Střižníky jsou 

pevně ukotveny v kotevní desce, nad kterou je umístěna kalená opěrná deska z důvodu 

zabránění otlačení. 

Ve spodní části nástroje je v přítlačné desce s příslušnou vůlí veden střižník, ve 

kterém jsou pomocí podložky střižníku a vyrážecí lišty suvně uloženy vyrážeče. Střižník je 

proti pootočení zajištěn dvěma kolíky a proti vysunutí čtyřmi šrouby. Střižníky a vyrážeče 

pracují nezávisle na střižném pohybu. Vyrážecí lišta je podepřena vyrážecími kolíky, čímž 

je zabráněno současnému posuvu střižníku a vyrážečů. Součástí přítlačné desky je nátlačná 

hrana pro docílení potřebného stavu napjatosti. Pohyb střižníku je zajištěn spodním 

pohonem lisu. Do pracovního prostoru nástroje je tryskami přiváděn stlačený vzduch, který 

odstraňuje hotové výstřižky. Trysky jsou součástí stroje. 

4.6.1 Systém upnutí nástroje 

Lisy vyráběné společností Feintool jsou vybaveny systémem pro rychlou výměnu nástroje, 

k čemuž využívají upínací desky. Horní a spodní díl nástroje se přesně ustaví a následně se 

upevní k upínacím deskám. Celá sestava je následně nasunuta do horní desky lisu  

a upínacích prvků stolu. Pomocí otvoru v upínací desce jsou obě hlavice nástroje ovládány 

hydraulickými písty [28]. 

  

Obr. 4. 11 Výměna nástroje, lis Feintool [28]. 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Pomocí technického a ekonomického zhodnocení je posouzena vhodnost a efektivnost 

zvolené výrobní technologie. Ve výpočtech je uvažována výrobní série 100 000 ks/rok  

a nezahrnují náklady na výrobní linku (stroj, rovnací, odvíjecí a navíjecí zařízení), jelikož 

tyto zařízení jsou již součástí podniku.  

5.1 Technické zhodnocení 

Využitím technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou se dosahuje vysoké přesnosti  

a kvality střižného povrchu výstřižků bez dokončovacích operací. Zadaná součást 

s přesností děrovaných otvorů H7 a drsností povrchu Ra 0,8 odpovídá výstupům 

technologie přesného stříhání a v porovnání s klasickým stříháním vyžaduje i menší počet 

operací. Menší počet operací vede ke snížení počtu pracovišť a dělníků a tím i k úsporám 

podniku. Technologie přesného stříhání je vhodná i z pohledu série 100 00 ks/rok. 

 Součást je vyráběna z neušlechtilé konstrukční oceli 11 373.1 obvyklé jakosti, která 

je vhodná nejen k přesnému stříhání, ale i k případnému svařování 

 Navržený nástroj vyhovuje technologickým požadavkům kladeným na výrobu 

zadané součásti a je součástí troj-činného lisu Feintool X-TRA 320, který odpovídá 

vypočteným silovým nárokům. Nástrojem bude vystřižena jedna součást na jeden zdvih 

lisu. Lis je zařazen do výrobní linky, čímže je zajištěna automatická výroba řízená 

systémem.  

 

Obr. 5. 1 Vizualizace zadané součásti. 
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5.2 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení je provedeno pro navrženou technologii přesným stříháním 

s nátlačnou hranou. Pro výpočet byly použity dostupné informace z internetu, případně 

stanoveny oborným odhadem. Ekonomické zhodnocení je provedeno jako předběžná 

kalkulace, a proto jsou provedené výpočty pouze orientační. Uvažuje se, že výrobní podnik 

již vlastní zvolený typ lisu Feintool X-TRA 320, jehož náklady na koupi představují cca 

14,5 mil Kč. 

Vstupní hodnoty: 

Životnost nástroje: TS = 3 roky 

Roční výrobní dávka: Q = 100 000 ks/rok 

Dílenské režie:  

Jednicové mzdy: JM = 100 % 

Výrobní režie: VR = 435 % 

Správní režie: SR = 115 % 

Ostatní přímé náklady: OPN = 25 % 

Zpracovatelská režie: ZR = JM + VR + SR + OPN 

 ZR = 100 + 435 + 115 + 25 

 ZR = 675 % 

Tarifní třídy:  

TTK 6 (seřizovač) TTK 6 = 125 Kč/hod 

TTK 7 (nástrojář) TTK 7 = 140 Kč/hod 

5.2.1 Náklady na materiál 

Náklady na materiál vycházejí z množství a ceny zadaného materiálu, kterým je ocel 

11 373.1 (EN S235JRG1), tloušťky 3 mm. Materiálové náklady vycházejí z množství  

a ceny používaného materiálu. Pro zadanou součást je použit materiál EN S235JRG1 

tloušťky 3 mm, který je společností Kovintrade PRAHA spol. s r.o. prodáván za 19 Kč/kg 

s DPH. Prodejní cena odpadu byla zjištěna ve výši 2,90 Kč. 

Hmotnost svitku 

 

  

mS t SP = 7850   0,003  62,6 = 1474 [kg] (5.1) 

mS [kg] – hmotnost svitku 

 [kg m-3
] – hustota materiálu 

SP [m
2
] – plocha pásu plechu 

t [m] – tloušťka stříhaného materiálu 
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Počet svitků na rok 

Hmotnost svitků pro roční spotřebu 

Hmotnost výstřižků za rok 

Hmotnost odpadu za rok 

 

  

nP 
 

 nC
 = 

100 000

1992
 = 51 [ks] (5.2) 

nP [ks] – počet svitků na rok 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 

nC [mm
2
] – počet výstřižků z jednoho svitku 

m V n t SP nP = 7850   0,003  51 = 75 186 [kg] (5.3) 

m [kg] – hmotnost svitku za rok 

 [kg m-3
] – hustota materiálu 

SP [m
2
] – plocha pásu plechu na jednu součást 

t [m] – tloušťka stříhaného materiálu 

nP [ks] – počet svitků 

mP  mSnP  51= 75 174[ks] (5.4) 

mP [kg] – hmotnost spotřebovaného materiálu za rok 

mS [kg] – hmotnost svitku 

nP [ks] – počet svitků 

mV  SVYSTt Q0,019  = 44 745 [kg] (5.5) 

mV [kg] – hmotnost výstřižku za rok 

 [kg m-3
] – hustota materiálu 

SVYST  [m
2
] – plocha výstřižku 

t [m] – tloušťka stříhaného materiálu 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 

mO  mPmV  = 30 441[kg] (5.6) 

mO [kg] – hmotnost odpadu za rok 

mP [kg] – hmotnost svitků za rok 

mV [kg] – hmotnost výstřižků za rok 
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Cena svitků pro roční spotřebu 

Cena odpadu za rok 

Cena materiálu na sérii 

Cena materiálu jedné součásti 

5.2.2 Náklady na výrobu součásti 

Hodina práce troj-činného lisu Feintool je stanovena na 3000 Kč. Počet zdvihů lisu 

udávaný výrobcem je 90 zdvihů/min
-1
, je tedy možné vyrobit 5400  ks/h. Uvažují se ztráty 

ve výši 8 %, tj. 4968 ks/h. 

Cena výroby součásti 

CPM mPCP  = 1 428 534 [Kč] (5.7) 

CPM [Kč] – cena svitků pro roční spotřebu 

mP [kg] – hmotnost svitků za rok 

CP [Kč] – nákupní cena 1 kg plechu 

CO mOCODP  = 129 761 [Kč] (5.8) 

CO [Kč] – cena odpadu za rok 

mO [kg] – hmotnost odpadu za rok 

CODP  [Kč] – nákupní cena 1 kg odpadu 

NM CPMCO  = 1 298 773 [Kč] (5.9) 

NM [Kč] – cena materiálu na sérii 

CPM [Kč] – cena svitků pro roční spotřebu 

Co [Kč] – cena odpadu za rok 

NMJ 
Nm

 
= 

1 298 773

100 000
 = 13 [Kč] (5.10) 

NMJ [Kč] – cena materiálu jedné součásti 

NM [Kč] – cena materiálu na sérii 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 

nv 
cv

 
= 

3000

4968
 = 0,60 [Kč] (5.11) 

nv [Kč] – náklady na výrobu jedné součásti 

cv [Kč] – cena hodiny práce lisu 

q[ks/h] – výrobní kapacita lisu 
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Cena výroby série 

5.2.3 Náklady na mzdy  

Náklady na mzdy jsou stanoveny na jednoho pracovníka, který bude obsluhovat pracovní 

linku. Pracovní doba je 8 hodin a rozdělena následovně: 

Výrobní čas [h] tV = 6,5 hodin 

Kontrolní čas [h] tK = 1 hodina 

Čas na údržbu [h] tU = 0,5 hodin 

Počet součástí vyrobených za hodinu 

Počet součástí vyrobených za směnu 

Počet směn 

K vyrobení série 100 000 ks součástí je potřeba 4 směn. 

  

Nv nvQ  = 60 000 [Kč] (5.12) 

Nv [Kč] – cena výroby série 

nv [Kč] – náklady na výrobu jedné součásti 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 

nH nL60  = 4968 [ks/hod] (5.13) 

nH [ks/hod] – počet součástí vyrobených za hodinu 

nL [ks/hod] – využitelný počet zdvihů lisu (ztráty ve výši 8 %) 

nSSM tVnH   = 32 292 [ks/směna] (5.14) 

nSSM [ks/směna] – počet součástí vyrobených za směnu 

nH [ks/hod] – počet součástí vyrobených za hodinu 

tV [hod] – výrobní čas 

nSM 
 

nSSM
= 

100 000

32 292
 = 3,1 [ks] (5.15) 

nSM [ks] – počet směn 

nSSM [ks/směna ] – počet součástí vyrobených za směnu 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 
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Počet hodin k vyrobení součástí série 

Přímé náklady na mzdy 

Zaměstnavatelem je hrazeno i sociální pojištění ve výši 13,5 % a zdravotní pojištění 9 %. 

Celkové mzdové náklady 

Náklady na mzdy na výrobu jedné součásti 

 

  

nH tV + tK + tU) nSM  = 32 [hod] (5.16) 

nH [hod] – počet hodin k vyrobení součástí série 

tV [hod] – výrobní čas 

tK [hod] – kontrolní čas 

tU [hod] – čas na údržbu 

NP nH TTK6  = 4000 [Kč] (5.17) 

NP [Kč] – přímé náklady na mzdy 

nH [ks/hod] – počet hodin k vyrobení součástí série 

TTK 6 [Kč/hod] – seřizovač, 125 Kč/hod 

NPD NP KP NP (0,135 + 0,009) 40000,144 =[Kč] (5.18) 

NPD [Kč] – náklady na sociální a zdravotní pojištění 

NP [Kč] – přímé náklady na mzdy 

KP [Kč] – výše sociálního a zdravotního pojištění 

NPC NP NPD [Kč] (5.19) 

NPC [Kč] – celkové mzdové náklady 

NPD [Kč] – náklady na sociální a zdravotní pojištění 

NP [Kč] – přímé náklady na mzdy 

NMZJ 
NPC

 
= 

4576

100 000
 = 0,05[Kč] (5.20) 

NMZJ [Kč] – náklady na mzdy na výrobu jedné součásti 

NPC [Kč] – celkové mzdové náklady 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 
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5.2.4 Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady jsou takové, které nelze přímo přiřadit k určitému výkonu, a proto je 

nutné je určitým způsobem rozpočítávat.  

Správní režie 

Výrobní režie 

5.2.5 Náklady na nástroj 

Náklady na nástroj se řadí k nepřímým nákladům. Čas na výrobu nástroje v platové třídě 

TTK 7 je 260 Nh. 

Náklady na jednicové mzdy 

Zpracovatelské náklady 

 

  

NSR SR Npc 1,15  5262[Kč] (5.21) 

NSR [Kč] – náklady na správní režie 

SR [%] – správní režie, 115 % 

Npc [Kč] – celkové mzdové náklady 

NVR VR Npc 4,35  19 906 [Kč] (5.22) 

NVR [Kč] – náklady na výrobní režie 

VR [%] – výrobní režie, 435% 

NPC [Kč] – celkové mzdové náklady 

JM VČ TTK7  = 31 200 [Kč] (5.23) 

JM [Kč] – náklady na jednicové mzdy 

VČ [Nh] – čas na výrobu nástroje 

TTK 7 [Kč/hod] – nástrojář, 140 Kč/hod 

ZN JM ZR 31 200 = 210 600 [Kč] (5.24) 

ZN [Kč] – zpracovatelské náklady 

JM [Kč] – náklady na jednicové mzdy 

ZR [%] – zpracovatelské režie 



 

 

 
FSI VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE List 76 

Zisk nářaďovny 

Cena materiálu nástroje 

Cena materiálu nástroje byla odhadnuta dle ceny podobných typů nástrojů a to na  

31 000 Kč. 

Náklady na nástroj 

5.2.6 Celkové náklady 

Celkové náklady jsou dány součtem jednotlivých položek nákladů.  

Celkové náklady na přesné stříhání 

Celkové náklady na jednici 

ZŘ 20% ZN 20%210 600 = 42 120 [Kč] (5.25) 

ZŘ [Kč] – zisk nářaďovny 

ZN [Kč] – zpracovatelské náklady 

20% – zisk pro strojírenský závod 

NN ZN + ZŘ + CMN = 210 600 + 42 120 + 31 000 = 283 120[Kč] (5.26) 

NN [Kč] – náklady na nástroj 

ZN [Kč] – zpracovatelské náklady 

ZŘ [Kč] – zisk nářaďovny 

CMN [Kč] – cena materiálu nástroje 

NC = NM + NPC + NSR + NVR + NN = 282 120 + 1 298 773 + 4576 + 5262 + 19 906 =  

 = 1 610 637[Kč] 
(5.27) 

NC [Kč] – celkové náklady 

NN [Kč] – náklady na nástroj 

NM [Kč] – cena materiálu na sérii 

NPC [Kč] – celkové mzdové náklady 

NSR [Kč] – náklady na správní režie 

NVR [Kč] – náklady na výrobní režie 

NCJ 
NC

 
= 

1 610 637

100 000
 = 16,10 [Kč] (5.28) 

NCJ [Kč] – náklady na jednici 

NC [Kč] – celkové náklady 

Q[ks/rok] – roční výrobní dávka 
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5.2.7 Cena součásti, tržby a zisk 

Cena součásti vychází z celkových nákladů na jednici a je navýšena o ziskovou přirážku, 

která činí 35 % z ceny součásti. 

Cena součásti 

Celkové tržby 

Celkový zisk 

5.2.8 Stanovení bodu zvratu 

Bod zvratu představuje objem produkce, kdy se náklady rovnají výnosům a hospodářský 

výsledek je teda nulový. Zvýšením produkce a prodejů bude podnik v zisku a začne 

vydělávat. 

Fixní náklady 

 

  

PS 1,35 NCJ  [Kč] (5.29) 

PS [Kč] – cena součásti 

NCJ [Kč] – náklady na jednici 

TC 1,35   NC  [Kč] (5.30) 

TC [Kč] – celkové tržby 

NC [Kč] – celkové náklady 

ZC TC - NC  [Kč] (5.31) 

ZC [Kč] – celkový zisk 

TC [Kč] – celkové tržby 

NC [Kč] – celkové náklady 

FN = NSR + NVR + NN = 5262 + 19 906 + 282 120 = 307 288 [Kč] (5.32) 

FN [Kč] – fixní náklady 

NN [Kč] – náklady na nástroj 

NSR [Kč] – náklady na správní režie 

NVR [Kč] – náklady na výrobní režie 
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Variabilní náklady 

Bod zvratu 

Technologie přesného stříhání se stává ziskovou při výrobním množství 35 525 ks. 

Zisk při výrobě série 100 000 ks představuje pro podnik 563 723 Kč. 

5.3 Porovnání technologie přesného stříhání s nekonvenční technologií 

Zadaná součást byla naceněna firmou KOVO-PLAZMA s.r.o., která se zabývá řezáním 

dílců laserem. Cenová nabídka je součástí práce v Příloze 5. Z uvedené tabulky vyplývá, že 

nejdražší je výroba řádově v desítkách kusů a od počtu 100 kusů cena mírně klesá. 

Tabulka 5. 1 Náklady na výrobu součásti firmou KOVO-PLAZMA, s.r.o.  

1-4 ks 5-9 ks 10- 99 ks 100 -499 ks 500-999 ks 1000 a více ks 

219,10 Kč 160,90 Kč 73,60 Kč 71,30 Kč 70,70 Kč 70,10 Kč 

V kapitole 5.2 je vypočtena cena jedné součásti při využití technologie přesného 

stříhání 21,70 Kč. Porovnání ukazuje nižší výslednou cenu součásti a tedy i vhodnou volbu 

technologie výroby součásti. 

 

  

VN = NMZJ  + NMJ = 0,05 + 13 = 13,05 [Kč] (5.33) 

VN [Kč] – variabilní náklady 

NMZJ [Kč] – náklady na mzdy na výrobu jedné součásti 

NMJ [Kč] – cena materiálu jedné součásti 

Z 
FN

p
S
- VN

 = 
307 288

21,7 - 13,05
 = 35 525 [ks] (5.34) 

Z [ks] – bod zvratu 

PS [Kč] – cena součásti 

FN [Kč] – fixní náklady 

VN [Kč] – variabilní náklady 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá návrhem technologie a střižného nástroje pro výrobu tvarové 

součásti s roční produkcí 100 000 kusů z materiálu EN S235JRG1 (ČSN 41 1373). V první 

části práce bylo provedeno zhodnocení součásti a její výroby. Byl proveden návrh několika 

možných variant výroby s ohledem na roční produkci, požadovanou přesnost a kvalitu 

povrchu střižné plochy. Posouzením vhodnosti jednotlivých technologií byla jako 

nejvhodnější varianta pro výrobu zadané součásti vybrána technologie přesného stříhání 

s nátlačnou hranou. 

 Druhá kapitola je věnována současnému stavu poznání v oblasti klasického  

a přesného stříhání. Na základě literární rešerše byla popsána technologie přesného stříhání 

s nátlačnou hranou a zadaná součást byla posouzena z hlediska vhodnosti pro tuto 

technologii výroby (např. vhodnost materiálu, velikost výrobní série) v Kapitole 4. Zadaná 

součást požadovaná kritéria splňuje, a proto následují vlastní technologické výpočty 

související s technologií přesného stříhání. Pomocí několika variant nástřihového plánu 

byla zvolena varianta s nejvyšší úsporou materiálu 61 %, na jejímž základě byla navržena  

i velikost polotovaru pro výrobu součásti, svitku plechu o šířce 161 mm a délky 310 m. 

V rámci konstrukčních výpočtů, jež byly zohledněny při konstrukčním návrhu střižného 

nástroje, byl proveden pevnostní návrh jeho funkčních částí a stanovena velikost střižné 

vůle. Strojem vhodným pro přesné stříhání ve velkých sérií je troj-činný hydraulický lis. 

Na základě vypočtené celkové síly potřebné pro proces přesného stříhání byl zvolen lis 

švýcarské společnosti Feintool X-TRA 320 o jmenovité síle 3200 kN. Vypočtená síla  

1707 kN představuje 53% v poměru k jeho maximálnímu zatížení. Lis je součástí tvářecí 

linky a výroba součásti je tedy plně automatizovaná. Nástroj byl s ohledem na tloušťku 

materiálu a rozměry součásti zvolen s pohyblivým střižníkem a pevným přidržovačem. 

Konstrukce nástroje je přizpůsobena zvolenému typu lisu. Na jeden zdvih stoje bude 

vyrobena jedna součást. Závěr práce je věnován ekonomickému zhodnocení výroby, tzv. 

předběžné kalkulaci, a jejímu porovnání s nekonvenční technologií výroby laserem. Byl 

určen bod zvratu při produkci 100 000 kusů dílců za rok a to při počtu 35 525 kusů je 

výroba již výdělečná. Výroba součásti přinese podniku zisk ve výši 563 723 Kč. Cíle 

definované v úvodu práce byly splněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení [jednotka] Legenda 

a [mm]  – vzdálenost nátlačné hrany od křivky střihu 

Acelk [J] – celková práce 

Ap[J] – práce přidržovače 

As [J] – střižná práce 

Av [J] – práce vyhazovače 

b [mm] – minimální šířka drážky 

B [mm] – šířka svitku 

Bp [mm] – šířka pásu plechu 

c [ks/rok] – koeficient stříhání, pro přesné stříhání 7   10-4   

CO [Kč] – cena odpadu za rok 

CODP [Kč] – nákupní cena 1 kg odpadu 

CP [Kč] – nákupní cena 1 kg plechu 

CPM [Kč] – cena svitků pro roční spotřebu 

D [mm] – maximální délka výstřižku 

d [mm] – průměr střižníku 

d1 [mm] – minimální průměr otvoru 

DB [mm] – vnější průměr bubnu 

dp [mm] – průměr dosedací plochy střižníku, kontrolovaný průměru osazení 

E [mm] – můstek mezi výstřižky 

E3 [mm] – velikost můstku 

F [mm] – okraj (mezi výstřižkem a okrajem pásu) 

F3 [mm] – velikost okraje 

Fcelk [N] – celková síla 

FN [Kč] – fixní náklady 

Fos [N] – střižná síla kontrolovaného průměru osazení, d = 20 mm 

Fp [N] – síla přidržovače 

Fs [N] – střižná síla 

FS1 [N] – střižná síla 

Fs2 [N] – střižná síla 

FSmax [N] – maximální hodnota střižné síly 

Fstř [N] – střižná síla kontrolovaného průměru, d = 10 mm 

Fv [N] – síla vyhazovače 

h [mm] – výška tlačné hrany 

h1 [mm] – odlehčení nátlačné hrany 

I [mm4] – moment setrvačnosti průřezu 

JM [Kč] – náklady na jednicové mzdy 

K [mm] – krok (posuv) 

kA [%] – procentuální využití tabule 

km [%] – využití materiálu 

kO [%] – procentuální množství odpadu 

kO [%] – procentuální množství odpadu 

KP [Kč] – výše sociálního a zdravotního pojištění 

l [-] – součinitel plnosti diagramu střižné síly 

L [mm] – délka křivky střihu 

l1 [mm] – šířka součásti 

l2 [mm] – výška součásti 

Lh [mm] – délka nátlačné hrany 

lkrit [mm] – kritická délka střižníku 

lo [mm] – délka nevyužité části plechu 

lp [mm] – délka svitku plechu 
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ls [mm] – délka křivky střihu 

lS [mm] – délka svitku 

m [kg] – hmotnost svitku za rok 

mO [kg] – hmotnost odpadu 

mOR [kg] – hmotnost odpadu za rok 

mP [kg] – hmotnost spotřebovaného materiálu za rok 

mP [kg] – hmotnost svitků za rok 

mS [kg] – hmotnost svitku 

mT [kg] – hmotnost jedné tabule 

mTR [kg] – počet tabulí za rok 

mV [kg] – hmotnost výstřižku za rok 

n [-] – koeficient vlivu vnějších podmínek 

n1 [-] – součinitel bezpečnosti,  n1 = 1,5-2 

NC [Kč] – celkové náklady 

nC [mm2] – počet výstřižků z jednoho svitku 

NCJ [Kč] – náklady na jednici 

nH [ks/hod] – počet součástí vyrobených za hodinu 

nL [ks/hod] – využitelný počet zdvihů lisu,  nL = 50 min
-1

 

NM [Kč] – cena materiálu na sérii 

NMJ [Kč] – cena materiálu jedné součásti 

NMZJ [Kč] – náklady na mzdy na výrobu jedné součásti 

NN [Kč] – náklady na nástroj 

NP [Kč] – přímé náklady na mzdy 

np [ks] – počet svitků plechu potřebných za rok 

NPC [Kč] – celkové mzdové náklady 

NPD [Kč] – náklady na sociální a zdravotní pojištění 

ns [ks] – počet výstřižků z jednoho svitku plechu 

nSM [ks] – počet směn 

NSR [Kč] – náklady na správní režie 

nSSM [ks/směna ] – počet součástí vyrobených za směnu 

nv [ks] – počet výstřižků ze svitku 

NVR [Kč] – náklady na výrobní režie 

p [MPa] – měrný tlak obvykle v rozmezí 30 – 70 

PPA [ks] – počet celých pásů z tabule 

PPB [ks] – počet celých pásů z tabule 

PS [Kč] – cena součásti 

PT [ks] – počet tabulí za rok 

pv [MPa] – měrný tlak, volím pv = 60 MP 

PVA [ks] – počet výstřižků z jednoho pásu 

PVB [ks] – počet výstřižků z 1 pásu 

PVTA [ks] – počet celých výstřižků z tabule 

PVTB [ks] – počet celých výstřižků z tabule 

Q [ks/rok] – výrobní množství 

R [mm] – poloměr střižné hran 

r1 [mm] – minimální vnitřní poloměr 

R1 [mm] – minimální vnější poloměr 

Rm [MPa] – mez pevnosti 

4Rm[MPa] – empirická hodnota související s deformačním odporem materiálu proti 

vtlačení hrany 

Rp0,2 min. [MPa] – smluvní mez kluzu 

∆ s [mm] – dráha střižníku 

∆ Ss [mm2] – úbytek obsahu střižné oblasti 

s [mm] – hloubka vniknutí střižníku 
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S [mm2] – plocha 

S´[mm2] – plocha stříhané součásti 

S1 [mm2] – střižná plocha (S = délka křivky střihu násobená tloušťkou plechu) 

S2 [mm2] – střižná plocha (S = délka křivky střihu násobená tloušťkou plechu) 

So [mm2] – plocha odpadu výstřižku 

SOA [mm2] – celková plocha výstřižků z 1 tabule 

Sos [mm2] – plocha kontrolovaného průměru osazení 

SP [ mm2] – plocha tabule 

SR [%] – správní režie, 115 % 

Ss [mm2] – plocha svitku 

SS1 [mm2] – plocha svitku 

Svýstr [mm2] – plocha výstřižku 

t [mm] – tloušťka stříhaného materiálu 

TC [Kč] – celkové tržby 

tK [hod] – kontrolní čas 

TS [rok] – životnost nástroje 

tstr [mm] – výška střižnice 

TTK 6 [Kč/hod] – seřizovač, 125 Kč/hod 

TTK 7 [Kč/hod] – nástrojář, 140 Kč/hod 

tU [hod] – čas na údržbu 

tV [hod] – výrobní čas 

v [mm] – střižná vůle 

VČ [Nh] – čas na výrobu nástroje 

VN [Kč] – variabilní náklady 

VR [%] – výrobní režie, 435% 

W1 [mm] – minimální vzdálenost mezi otvory 

W2 [mm] – minimální vzdálenost mezi otvorem a drážkou (odečteno z Obr. 4. 2) 

Z [ks] – bod zvratu 

z [mm] – střižná mezera 

ZC [Kč] – celkový zisk 

ZN [Kč] – zpracovatelské náklady 

ZR [%] – zpracovatelské režie 

ZŘ [Kč] – zisk nářaďovny 

α [°]  – úhel 

β [°]  – vnější úhel přítlačné hrany 

γ [°] – vnitřní úhel přítlačné hrany 

[-] – součinitel plnosti diagramu střižné síly 

  [-] – Ludolfovo číslo 

ρ [kgm
-3

] – hustota 

σdov [MPa] – dovolené napětí 

σo [MPa] – dovolené napětí 

τps [MPa] – pevnost materiálu ve střihu 
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Příloha 1 [4] 

Tvar výstřižku Stav střižné 

plochy 

Příčina Odstranění 

 

dobrý   

 

špatný -nevhodný materiál  

-velká drsnost střižnice  

-nedostatečné mazání  

-mat. vyžíhat nebo změnit  

-přebrousit střižnici, 

pokud to střižná vůle 

dovolí  

-mazání provádět  

vhodným mazadlem  

 

trhlina -nízký tlak přidržovače  

-zaoblení střižnice malé  

  

-nízká tlačná hrana  

-tlak přidržovače zvětšit  

-zvětšit zaoblení střižnice  

-tlačnou hranou umístit i  

na střižnici  

 

odtržený okraj -střižná vůle je velká -vyrobit nový střižník  

 

kuželovité 

střižné plochy 

-zaoblení střižnice je  

velké  

-střižnici přebrousit a  

méně zaoblit  

 

střižená plocha 

zvlněná, 

odtržený okraj 

-zaoblení střižnice je  

velké, střižná vůle je  

velká  

-střižnici přebrousit,  

zmenšit zaoblení  

 

velký otřep -malá střižná vůle,  

střižník je opotřebovaný  

-střižná vůle je  

optimální, střižník je  

vyštípnutý  

-střižnou vůli zvětšit,  

střižník přebrousit  

-horní stůl přestavit  

nahoru, střižník přebrousit  

a lapovat 
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